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Voorwoord
SV Grashoek wil winnen!

Het begon natuurlijk bij het EK voetbal, waar we 
zelfs ontbraken, zeer teleurstellend, maar een ge-
geven. Dan gaat onze hoop naar andere sporten, 
we zijn immers Team-NL. Ook hier laten we ons 
op vele plaatsen van de goede kant zien, echter 
om echt te winnen moet je wel heel ver gaan en 
altijd doorzetten. Pech kan je overkomen, geluk 
moet je afdwingen, dat is zo klaar als een klontje.
Denk hierbij aan onze wielrenners, zowel in de 
Giro als in de Tour, net niet. Denk aan onze “zeke-
re” gouden medailles op de Olympische Spelen 
in Rio, het werden 10 4e ‘plakken”, helaas, weer 
net niet, jammer.

Er zijn ook uitzonderingen, denk aan de afstand-
zwemmers, een immense prestatie en de gehele 
wereld achter je laten, door alleen maar te gaan 
voor je doel en daar alles, maar dan ook alles voor 
over te hebben. Denk aan “onze Max”, die wereld-
klasse omzet in topprestaties, of Sanne Wevers 
die verrassend goud wint en zo waren er geluk-
kig nog vele mooie momenten deze zomer waar 
we trots op mogen zijn, gelukkig.

Je kunt jezelf ook de vraag stellen wanneer je ge-
wonnen hebt. Is dat altijd alleen maar de eerste 
plaats of moet je kijken wat reëel is en indien je 
echt beter presteert, is het dan ook geen over-
winning? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Vol-
leybal Dames, een prachtige 4e plek, met een ge-
weldige teamgeest en een fantastisch positieve 
beleving van de sport.
Dat is wat ik graag terug wil zien bij SV Grashoek. 
Met veel plezier en beleving deelnemen aan alle 

door: Ger Spreeuwenberg | Voorzitter SV Grashoek

Het is altijd een uitdaging om een pakkende titel te vinden voor het voorwoord aan het begin van 
het nieuwe voetbalseizoen. Ik ben geïnspireerd door een aantal sportevenementen welke deze 
zomer plaatsvonden en waarbij Nederland een belangrijke rol vervulde, maar uiteindelijk niet 
kon winnen!

activiteiten welke SV Grashoek ontplooit en in ie-
dere functie waarbij je je steentje aan bijdraagt. 
Dat geeft resultaat en plezier, en bewust kies 
ik voor deze volgorde. Er zal eerst gepresteerd 
moeten worden en dan is er plezier, binnen alle 
geledingen, daar ben ik van overtuigt.

De sportieve prestaties van het afgelopen jaar 
waren wisselend, waarbij het 2e team wat uit 
de mand viel. Voor het komende seizoen heb-
ben we een smalle selectie, maar ik zie wel dat 
we in de breedte sterker zijn geworden, dus de 
verwachting moeten omhoog en samenwerking 
is een sleutelwoord, zowel bij de senioren, als tus-
sen de senioren en de jeugd, erg belangrijk om 
naar totaalbelang te blijven kijken, alleen dan kan 
SV Grashoek winnen. Ook hebben we na 3 jaar 
van uitstekende samenwerking afscheid geno-
men van Brahim Akechtaboe en gaat Nelis Luij-
ten uit Meijel de selectie trainen.

Wat ook een mooie overwinning is geweest in 
het afgelopen seizoen, is het feit dat we er enkele 
nieuwe scheidsrechters bij gekregen hebben, 
waardoor het korps wat breder wordt, zeer goed 
voor de toekomst.

Financieel hebben we wederom een goed jaar 
achter de rug en we staan er zeer goed en solide 
voor om de toekomst aan te kunnen. Het enigste 
wat we nodig hebben zijn voetballers, daar draait 
het om, zowel bij de jeugd als bij de senioren, 
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Een aantal jeugdteams dit jaar zijn in-
gedeeld bij clubs uit de regio’s Venlo en 
Deurne?

We voor de allerkleinsten nu ook een zand-
bak hebben op ons sportpark? 

Onze zonnepanelen ons ook deze zomer 
weer flink hebben gesponsord met gratis 
energie!

Op zaterdag 10 juni 2017 het volgende 
Grashoek minivoetbaltoernooi (v/h Rèndje 
van de Peel) wordt gehouden?

Tommy ‘teen’ Teeuwen zijn teen heeft laten 
repareren zodat de verwachtingen hoog 
gespannen zijn dit seizoen?

wisten jullie dat?

GEZOCHT: JEUGDSECRETARIS

hier zullen we aandacht voor moeten hebben. 
Vandaar dat de commissie “SV Grashoek 2020” 
een beleidsplan aan het maken is, om de doorkijk 
te maken naar de toekomst. De samenwerking 
met VV Koningslust is hier ook een onderdeel 
van en wordt komend seizoen verder uitgebreid.

De aangekondigde privatisering van het onder-
houd vanuit de gemeente naar de ‘Coöperatie 
Sport Peel en Maas U.A.’, is inmiddels een feit en 
draait op volle toeren. Dit brengt wel de nodige 
organisatie met zich mee en kost extra energie. 

Bij de sponsoring is er hard gewerkt om SV Gras-
hoek 1,2,3 en de veteranen volledig in het nieuw 
te steken. We zijn er trots op dat deze overwin-
ning ook gevierd mag worden. Alvast dank naar 
de diverse sponsoren, waarover meer in andere 
artikelen in deze Peelrandkoerier en proficiat aan 
de sponsorcommissie.

Wat ook een mooie overwinning was is het mi-
nitoernooi. Met enkele jeugdige aanvullingen in 

de organisatie kwam er nieuw elan en enthou-
siasme. Een super toernooi met een geweldige 
organisatie. Ook dit hebben we afgedwongen, 
een mooi voorbeeld van samenwerking tussen 
jong en “oud”.

De invulling van het kader is nog wel een zeer 
belangrijk punt van aandacht. Er zijn enkele men-
sen gestopt, zowel bij de jeugdcommissie als 
bij het hoofdbestuur. Deze plekken moeten we 
gaan opvullen, om de “spelvreugde” bij iedereen 
erin te houden. Vele handen maken licht werk en 
bij deze doe ik een beroep op alle leden om hier-
in mee te denken. Zijn er mensen die een functie 
willen bekleden, geef dat dan aan bij een van de 
kaderleden. Mochten er vragen zijn, kun je deze 
altijd vrijblijvend stellen.

Om te blijven winnen, en dat willen wij, hebben 
we nog enkele zaken af te dwingen. Ik ben ervan 
overtuigt dat ons dit vooral samen gaat lukken 
en daarmee gaan we een plezierig en succesvol 
seizoen tegemoet.  
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Na in de jeugd enkele jaren bij VVV-Venlo te heb-
ben gespeeld heb ik 17 jaar in het eerste elftal ge-
speeld van R.K.M.S.V. in zowel de 4e,3e en 2e klasse.
Naast actief voetballer bij R.K.M.S.V. heb ik vele ta-
ken binnen deze club verricht waaronder de orga-
nisatie van de JAKO-Voetbaldagen waar ook veel 
voetballers van SV grashoek elk jaar weer met veel 
plezier in de zomervakantie aan deelnemen.
Vanaf het moment dat onze kinderen bij de voet-
balclub kwamen ben ik actief als trainer/coach, 
waarbij ik allerlei teams onder mijn hoede heb 
gehad van de F-jeugd tot de A1 en van het vrou-
wenteam tot het G-team. Nadat ik trainer/coach 
was van het 2e elftal van R.K.M.S.V. ben ik bena-
derd door SV Blerick, hier ben ik bijna 2 jaar in-
terim-coach geweest van het eerste elftal, waar-
mee we in mijn eerste seizoen promoveerde naar 
de 2e klasse en de halve finale van de districtsbe-
ker bereikte. Hierdoor mochten we vorig seizoen 
deelnemen aan de landelijke KNVB- beker. Als 
nieuwkomer in de 2e klasse miste we afgelopen 
seizoen op een haar na het kampioenschap en 
promotie naar de 1ste klasse.
Tijdens mijn trainerschap bij SV Blerick ben ik 
benaderd door SV Grashoek om hoofdcoach te 
worden. Na een aantal goede gesprekken was er 
wederzijds vertrouwen en heb ik besloten om bij 
SV Grashoek aan de slag te gaan.
Ondanks het niveauverschil tussen SV Blerick en 
SV Grashoek en de overgang van een “stadse” 
club naar een dorpsclub ben ik aangenaam ver-

rast in met name de beleving en leergierigheid 
van de spelers. Veel spelers hebben als doel om 
als voetballer beter te worden, waarbij discipline 
en karakter in het huidige voetbal steeds belang-
rijker wordt, met alleen technische kwaliteiten 
redt je het niet meer. Het belangrijkste hierin is 
PLEZIER in het spelletje. Ik wil dan ook graag dat 
mijn spelers dit uitstralen alleen wanneer je ple-
zier hebt kun je jezelf ONTWIKKELEN, waarbij je 
alleen SAMEN tot resultaat kunt komen. 
Hierbij zijn niet alleen de prestaties belangrijk 
maar bij een dorp als Grashoek is het van belang 
dat zoveel mogelijk mensen met plezier actief 
zijn in een sportvereniging. Dit als belangrijk 
onderdeel van de leefbaarheid van het dorp, ik 
hoop dat ik ook hierin een steentje kan bijdragen.
Gezien de goede mix en kwaliteiten van de spe-
lers denk ik dat SV Grashoek de komende jaren aan 
deze spelersgroep nog veel plezier kan gaan bele-
ven en hoop ik dat we samen met elkaar, spelers, 
begeleidingsstaf, bestuur, vrijwilligers, supporters 
en alle mensen die de club een warm hart toedra-
gen er iets moois van kunnen maken. En ben ik er 
trots op dat ik hiervan een onderdeel mag zijn.  

Door: Nelis Luijten | trainer SV Grashoek

de Trainer “Plezier in het spelletje”

Mijn naam is Nelis Luijten. 53 jaar oud, geboren 
en woonachtig in Meijel. Getrouwd met Ine en 
vader van 2 kinderen: Jordi van 23 jaar en Mir-
the van 20 jaar, deze zijn beide ook actief in de 
voetbalsport, Jordi speelt in België en Mirthe bij 
de vrouwen van R.K.M.S.V. in Meijel. In het da-
gelijkse leven ben ik al meer dan 30 jaar werk-
zaam in de bouwwereld, op dit moment als En-
gineer/Projectleider bij Christiaens in Horst.
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Van de Seniorencommissie

Maar ja niet getreurd, de Olympische spelen wor-
den dit jaar in Rio gehouden, dus de gedachte dat 
we een beetje zon in huis krijgen is aanwezig. Voor-
al nadat de Olympische commissie heeft voorspeld 
dat we dit jaar met Nederland in de top 10 van het 
medailleklassement zullen eindigen. Volgens hen 
waren er diverse gouden medailles binnen te ha-
len. Maar zoals vaker geldt hier het spreekwoord 
ook weer “verkoop niet de huid van de beer voor-
dat hij geschoten is”. Door allerlei oorzaken werden 
diverse zekere gouden medailles niet gehaald met 
als resultaat geen top 10 klassering voor Nederland.
Maar we zitten bij SV Grashoek en wij doen niet 
mee met de Olympische spelen. Toch eerst even 
het afgelopen seizoen vluchtig aanhalen.

1e elftal
In het laatste jaar van Brahim hadden we stiekem 
gehoopt op een passend afscheid voor hem, en 
wel door het behalen van de nacompetitie. He-

laas is dit niet gelukt, mede door een te krappe 
selectie kon Brahim vaak niet dezelfde 11 spelers 
opstellen en moest er dikwijls een beroep wor-
den gedaan op de jeugd of iemand uit de lagere 
teams. Met als eindresultaat de 8e plaats. 
2e elftal
Ja, wat moet ik daar over vertellen. Erg wispel-
turige en jonge groep die vaak het voetballen 
bijzaak vond. Dit is ook terug te zien in de eind-
stand. 12e plaats en dus laatste. 
Hopelijk wordt er aankomend seizoen uit een an-
der vaatje getapt dan het vaatje bij de tap.
3e elftal
Heeft een redelijk seizoen gedraaid en is op de 5e 
plaats geëindigd. Misschien voor sommige spe-
lers een tegenvaller maar als je de standen be-
kijkt van de afgelopen jaren dan is dit een plaats 
waar ze zich niet voor hoeven te schamen.

door: Jo van Oijen

lees verder pagina 11

Voetbalcompetitie 2015/2016 is ten einde en dan denk je, eindelijk begint de zomer. Inderdaad op 
papier begint dan ongeveer de zomer maar in de praktijk blijkt het eerder herfst te zijn.

Brandon en Hasan mogen zich ontfermen over het frisse cadeau dat Grashoek kreeg van 
SK Rooierheide.
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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.

vervolg pagina 9

4e elftal
Als je bekijkt dat er enkele goede spelers vertrok-
ken zijn plus dat er enkele langdurig geblesseer-
den waren, heeft dit team zeer goed gepresteerd. 
Tevens heeft het team een groot gedeelte van het 
seizoen zonder haar vaste keeper gespeeld waar-
door er een veldspeler de rest van het seizoen in 
het doel moest staan. Eindstand 6e plaats.

Brahim	Akechtabou,
Zoals iedereen weet hebben Grashoek en Brahim 
in onderling overleg besloten om na het afgelo-
pen seizoen uit elkaar te gaan. Als je het over de 
afgelopen 3 jaar bekijkt dan waren de resultaten 
heel wisselend. Maar zoals iedereen weet zaten 
we de afgelopen jaren niet erg ruim in het aan-
tal spelers. En dan blijf je erg kwetsbaar als kleine 
vereniging. Èèn ding is zeker, Brahim heeft voor 
de aankomende jaren een groep met potentie 
achter gelaten. Brahim bedankt en heel veel suc-
ces met het zoeken van een nieuwe club.

Begeleiding	senioren	seizoen	2016/2017
Aankomend seizoen staat Nelis Luijten uit Meijel 
voor de spelersgroep van de selectie. Veel jonge 
spelers kennen Nelis van de Jakodagen in Meijel 
waar hij verschillende jaren zijn steentje heeft bij-
gedragen. Denk dat Nelis zich zelf ook nog wel 
even voorstelt hier in de Peelrandkoerier dus daar 
hoef ik niets over te vertellen.
Weet wel dat hij iets los heeft gemaakt bij de 
groep want de eerste bijeenkomst vroeg hij aan 
de selectie welke ambities ze hebben voor aan-
komend seizoen. Er kwam een zeer duidelijk 
antwoord, veel plezier hebben als groep en mee-
doen om de prijzen. Met als resultaat, misschien ... 
En dan wil ik even refereren aan de inleiding 
van mijn stuk over de Olympiërs. Hier waren de 
verwachtingen ook erg hoog. Maar door allerlei 
zaken kwam dit er niet van. Dit kan dit jaar ook 
zomaar bij onze selectie gebeuren. In potentie 
hebben we misschien wel de beste spelersgroep 
sinds jaren maar de groep is klein en erg jong, dus 
ben je kwetsbaar. Maar het is positief dat je als 
spelersgroep jezelf wat druk oplegt. 

Seizoensafsluiting afscheid Brahim

lees verder pagina 13
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

1e  elftal;
Afgelopen jaar hebben Jan van Lierop en Peter 
Adriaans op toerbeurt als grensrechter gefungeerd. 
Jan heeft aangegeven om als grensrechter te stop-
pen, Peter neemt het stokje helemaal over van Jan. 
Jan bedankt voor de vele jaren als grensrechter.
2e elftal,
Bart Gommans stopt als leider van het tweede. 
Bart bedankt voor je inzet. Marcel van Heugten 
blijft grensrechter bij het tweede. Mat van Oijen 
blijft assistent-trainer en hij neemt een gedeelte 
van de taken van Bart over. Toch zijn we nog op 
zoek naar een vaste leider voor het 2e elftal. In-
dien er iemand interesse heeft neem dan zo snel 
mogelijk met mij contact op.
3e elftal;
Hier blijft alles hetzelfde. Piet Fleuren met zijn as-
sistenten Rick van der Pas en Niels Wilms blijven 
de touwtjes in handen houden bij het derde.
4e elftal;
Hier blijft ook alles bij het oude. Jac Haenraets, 
Jannie van Mullekom, Tomasz Kurek en Jo van 
Oijen blijven hier voor de groep staan.

Spelersaantallen,
Helaas hebben we dit jaar erg veel stoppers. Rick E., 

Rik T., Dennis J., Luc S. Puk v. O., Tim K., Roel G. en 
Maarten van T. zijn allen gestopt. Danny G. en Benny 
van B. gaan in een lager team spelen. Marcin Kokos-
ka is vertrokken naar Eindse Boys. Gelukkig hebben 
we bij de selectie er ook een paar spelers bijgekre-
gen. Vanuit de jeugd, Chris H. (afgelopen seizoen al 
ingestroomd), Marco en Brandon S. en Sjoerd R. Luc 
M. en Mike S. zijn na een paar jaar rust weer begon-
nen. Bij het derde elftal is Leon D. gestopt.

Scheidsrechters
Afgelopen seizoen hebben de scheidsrechters 
Piet H., Gerard P. Johan C. Peter H. en Luc S. zich 
weer zeer goed staande weten te houden met 
het fluiten van de seniorenteams. Bedankt voor 
jullie inzet. Voor aankomend seizoen is Peter H. 
gestopt en Piet H. gaat het iets rustiger aan doen. 
Gelukkig zijn er weer een paar nieuwe scheids-
rechters in aantocht. Afgelopen jaar hebben Jan 
v. Lierop, Chris H., Jarno S., Joep G. en Rick G. de 
scheidsrechters cursus met goed gevolg afgeslo-
ten. Gefeliciteerd jongens.

Als laatste wil ik de supporters bedanken welke 
de vereniging weer zo goed gesteund hebben.
Tevens wil ik de begeleiding en ook de vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet. Verder wens ik 
iedereen een sportief en succesvol seizoen toe. 

vervolg pagina 11

Grashoek 1 tegen SK Rooierheide in een mooie zomeravondpot ter voorbereiding op het 
nieuwe seizoen.
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Jeugdafsluitdag 2016
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De 5e klasse heeft er 20 seizoenen opzitten. Tot 
voor het vorig seizoen was deze speelklasse 
de voorlaatste etage van het amateurvoetbal. 
Door de afschaffing van de 6e klasse werd 
de 5e klasse de laagste speelklasse van het 
amateurvoetbal. 

Het vaandelteam van Grashoek heeft 18 va de 
20 seizoenen in de 5e klas doorgebracht. Twee 
seizoenen werd 6e klas gespeeld. Grashoek 
verdween in 1995 uit de 4e klas. De KNVB was 
bezig met hervormingen en werd Grashoek 
in de hoofdklasse van de Afdeling Limburg 
ingedeeld. Vandaar uit kon men zich klasseren 
voor de nieuw te vormen 5e klasse KNVB. Wie 
daar niet in slaagde werd 6e klasser. Grashoek 
lukte het om zich voor de 5e klasse te plaatsen. 
De geelzwarten hebben sinds de degradatie in 
1995 niet meer 4e klas gespeeld. Een ongekend 
lange tijd. De langste in de geschiedenis van de 
club. Wel werd enkele keren via de nacompetitie 
aangeklopt bij de poort van deze speelklasse. Te 
vergeefs! Altijd was er wel wat die deze missie bij 
voorbaat deed mislukken. De trainer raakte de 
kluts kwijt. Het “umfeld“ zag een hogere klasse 
niet zitten. Men kent het wel. We zijn maar een 
klein dorp en een kleine club. En dan is het maar 
een kleine stap naar de voetballers die het dan 
ook niet meer zien zitten.

Het afgelopen seizoen is Grashoek in 5e klasse E 
geëindigd op de 8e plaats. Hoe moet men deze 
prestatie waarderen? Had er niet veel meer in 
gezeten? Ja zeker. In de rangschikking stond 
Grashoek op de eerste plaats van het rechterrijtje. 
De zes clubs uit het rechterrijtje van een seizoen 
daarvoor stonden dit seizoen op Helenaveen 
na allemaal in het linkerrijtje plus nog drie clubs 
afkomstig uit de opgeheven 6e klasse. Drie clubs 
ONDO kampioen, Olympia Boys en SPV hebben 
promotie weten te bewerkstelligen. Grashoek 
heeft van de 24 wedstrijden er negen gewonnen 

Piet Spee Seizoen van gemiste kans

en negen verloren en zes gelijk gespeeld. Bij 
die negen verloren wedstrijden zaten zeker drie 
vermijdbare nederlagen bij. Negen punten meer 
zou deelname aan de nacompetitie hebben 
betekend met goede kans op promotie. Olympia 
Boys en SPV hebben dit bewezen. De 8e plaats kan 
niet meer dan als matig worden gewaardeerd. 
Een wat laat begonnen voorbereiding is een van 
de oorzaken voor de magere competitiestart. 
Weliswaar werd de eerste wedstrijd op de 
Peelrand tegen Helenaveen met 2-1 gewonnen. 
Dit gebeurde met een flinke dosis geluk en 
twee goals van de Poolse aanvaller Marcin die 
zich later in het seizoen van de ene dag op de 
andere zich afmeldde als lid. De volgde drie 
wedstrijden gingen allemaal verloren. Vooral 
de nederlagen thuis 0-4 tegen SVVH en 7-2 in 
Neerkant hakten erin. In de eerste uitwedstrijd 
tegen Rood Wit was met 2-1 ongelukkig verloren. 
In de 5e speelronde kwam de ommekeer. ONDO 
de latere kampioen kwam op bezoek. Freek van 
Oijen, geblesseerd geraakt in de bekerwedstrijd 
in Hout-Blerick, keerde terug in de ploeg en met 
hem meer stabiliteit. Met 1-0 werd gewonnen en 
met Freek werd nog 27 punten binnengehaald. 
Door omstandigheden gedwongen stroomden 
veel jeugdspelers door naar de selectie. Na de 
winterpauze werd nog een beroep gedaan op 
ervaren krachten als Bas Gloudemans en Benny 
van Berlo. Toch bleef het een team met pieken en 
dalen. Winnen met 7-2 in Heibloem met 4 goals 
binnen tien minuten van Chris Hunnekens. Op de 
Peelrand werd met 6-1 verloren van Racing Boys. 
Niemand kon Bart van Schijndel stoppen die alle 6 
doelpunten voor zijn rekening nam. Sensationeel 
was het dat het op de slotdag in Deurne wel lukte 
en Racing Boys met 5-2 werd verslagen. In de slot 
minuten mocht Stan Cuijpers uit de B-jeugd nog 
even sfeer proeven. Stan had aan die minuten 
voldoende om een doelpunt te scoren en werd 
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hij de eerste speler geboren in het jaar 2000 
die zijn debuut met een goal vierde. Grashoek 
kreeg in de 24 wedstrijden 47 goals tegen wat 
zou duiden op een zwakke verdediging. Dit  is 
niet zo. Grashoek kreeg in vier wedstrijden  
7 -2  bij Neerkandia, thuis tegen Racing Boys 
1-6 en twee keer 0-4 SVVH en Olympia Boys 
21  goals tegen. Dan blijven er voor de overige 
20 wedstrijden nog 26 over, een gemiddelde 1,3. 
Dat is verdedigend en goed moyenne. Dit vooral 
mede danken aan doelman Koen Clephas, die als 
enige speler geen speelminuut heeft gemist.

Grashoek kreeg 4 strafschoppen tegen, 100% 
minder dan in het seizoen daarvoor. Drie pingels 
werden benut en een naast geschoten. Vier 
keer kreeg Grashoek een strafschop mee, 
waarvan 2 in de laatste wedstrijd tegen Racing 
Boys. Curieus beiden werden gemist, zodat het 
benutte aantal strafschoppen op 50% uitkomt. 
Op de scoringslijst zijn Chris Hunnekens en Bas 
Gloudemans met 8 treffers gelijk geëindigd. 
Positief ook dat geen enkele speler met geelrood 
of rood voortijdig naar de kant hoefde. Voor het 
nieuwe seizoen is Grashoek weer ingedeeld in 
5e klasse E Jarenlang was het een sterk getinte 
Brabantse klasse. Door de promotie van veel 
clubs zijn alleen Neerkandia en de combinatie 
Helenaveen/Griendtsveen overgebleven. Bij 
de Limburgse clubs zitten drie gedegradeerde 
4e klassers, Reuver, Kessel en Koningslust. Het 
beloofd een mooie competitie te worden met 
veel kanshebbers voor de titel. Hopelijk hoort 
ook Grashoek daarbij. Ik wens trainer Nelis Luijten 
en de selectie veel succes en de supporters veel 
mooie wedstrijden.  

Team Stand W	-	P
Grashoek 1 8e   24-33
Grashoek 2 11e   20-14
Grashoek 3 5e   22-38
Grashoek 4 6e   22-33
Grashoek/Koningslust	A1	 1e	 8-24
Grashoek	B1	 1e		 	8-21
Grashoek C1 4e   9-12
Grashoek D1 5e   9-15
Grashoek E1 3e   10-17
Grashoek F1 2e   9-21
Grashoek F2 2e   9-20
Grashoek F3 5e   8-11

Eindsstanden
[najaars] competitie 2015/2016

vervolg pagina 15

Seizoensafsluiting Coen Clephas wordt 
gehuldigd voor zijn prima seizoen onder 
de lat bij Grashoek 
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Omdat Lottum A1 in de voorlaatste ronde pun-
ten liet liggen in de uitwedstrijd tegen Witten-
horst was GKA1 een week eerder al kampioen. 
Toch wilden de geelzwarten dit zelf bevesti-
gen in de thuiswedstrijd tegen Lottum A1. Lot-
tum was de hele wedstrijd geen partij en werd 
huiswaarts gestuurd met een 7-0 nederlaag! 
GKA1 had besloten om de B-spelers die dit 
seizoen het meeste hadden uitgeholpen, om 
deze mee te laten spelen in de kampioens-
wedstrijd. Dit waren Raoul, Stan en Tymo. 
 
Onder een stralende zon werd er om 16.00 uur af-
getrapt tegen Lottum A1. De wedstrijd stond on-
der leiding van Luc Steeghs. Vele supporters uit 
Grashoek en Koningslust genoten van de zon en 
van deze kampioenswedstrijd. GKA1 had de hele 
wedstrijd geen kind aan Lottum A1 en liet zien dat 
men een waardig kampioen is, Er werd 9x op rij 
gewonnen! Niet altijd hoogstaand voetbal, maar 
een voetbalwet zegt: als je ook slechte wedstrij-
den wint, wordt je KAMPIOEN! Onderstaand een 
korte typering van de A1 spelers dit voorjaar 2016: 
 
Roel Hunnekens (doelman): Als Roel de con-
centratie kan vast houden, een uitstekende 
doelman. Pakte zijn aanvoerdersrol prima op. 
Onderstreepte dit tijdens de speech na het kam-
pioenschap, waar de technische staf werd be-
dankt door de spelersgroep!
 
Rik Bos: ‘t mannetje. Gangmaker van de 
groep zowel in als buiten het veld. Loopt als 
laatste man alle gaten dicht en heeft een 
enorme drijfveer. Ook uitstekende kwali-
teit: het organiseren van feesten en partijen. 
 

GRASHOEK/KONINGSlUST A1 (GKA1) KAMPIOEN

Lars van Rengs: Heeft zich enorm goed ont-
wikkeld. Linkspoot met een uitstekend schot 
en overzicht. Laat ook op de training zien dat hij 
een penalty uitstekend in het hoekje kan leggen. 
 
Brandom Sijben: Never give up, always wor-
king! reserve-aanvoerder, en ook gangmaker 
van de groep. Scoort altijd een voldoende met 
zijn niet aflatende inzet. Fijne vent in de groep. 
 
Timo Teeuwen: Zie Brandon Sijben! Scoort 
altijd een voldoende. Je zou Timo maar als te-
genspeler hebben! Je komt hem 6x tegen! Al-
tijd werken, altijd in het belang van het team. 
 
Bart Wijnen: “Winge” Gaef mich beer Winge, 
Winge gaef mich beer! Grapje. Bart is niet het 
trainingsbeest van het jaar, trainen is niet zijn 
ding. Toch, als Bart in het veld staat, dan gaat 
hij ervoor, voor de volle 100%. Hij kan zomaar 
een buitenspeler zonder pardon uitschakelen. 
 
Mike Ottenheijm: Mighty Mike! Spelverdeler en 
technicus. Kan ongelofelijk goed voetballen. Zal 
voor de stap naar de senioren moeten werken aan 
de fysieke duels en aan de handelingssnelheid. 
Mike heeft nog een jaartje om dit te realiseren. 
 
Wouter Coolen: “Cola”: laat op de training vaak 
onnavolgbare dingen zien. Kan heel makkelijk 
passeren, en schiet uit het niets een bal in de 
kruising. Conditioneel kan het nog iets beter. 
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In het vorige seizoen werden de eerste stappen gezet in een samenwerking tus-
sen de dorpen Grashoek en Koningslust om gezamenlijk een A-jeugd op de been te 
brengen. Velen hadden hun vraagtekens of dit wel goed zou gaan? Het ging goed! 
Het ging zelfs uitstekend, zie hier het resultaat. GKA1 kampioen voorjaar 2016! 

door: André Rijs
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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

Daan Joosten: Sterke vent met een uitstekend 
schot. Kan op meerdere posities ingezet wor-
den. Miste een aantal wedstrijden door bles-
sures, maar zeer waardevol binnen de groep. 
 
Wesley Goeden: “Skiels” : wat een power, wat een 
loopvermogen wat een kracht. Is erg toe aan de 
stap naar de senioren. Speelde diverse wedstrijden 
in het 1e en liet zien dat hij dit nivo nu al aan kan. 
 
Jacco van Kempen: Miste een half seizoen 
door een borstbeenoperatie. Jongste telg 
in dit gezelschap. Door de terugval moeilijk 
te beoordelen. De uitdaging ligt in het ko-
mende seizoen, ook als scheidsrechter actief. 
 
Robin Winckens: De enige “niet-limburger” 
in dit geelzwarte team! Voelt zich enorm thuis 
in Grashoek. Legendarisch zijn zijn uitspraken: 
Wa is ut toch werrum, en ik ben muug; maar 
vooral: Ut is kouwwwww!! Speelde ook di-

verse wedstrijden in de senioren als stand-in, 
en gaat nooit meer weg bij de Geelzwarten. 
 
Sjoerd Rijs: Werd door Bram opeens in de spits 
gezet, terwijl hij eigenlijk als middenvelder het 
beste uit de voeten kam. Hij liet zien dat ook 
de spitspositie een optie is. Passeert makkelijk 
en scoorde 11x in 9 wedstrijden; niet verkeerd! 

Dank aan scheidsechter Steeghs, de suppor-
ters, Jo en Martien (kantine), Stan, Raoul en 
Tymo van de B1, en de spelers en leiding van 
het samengestelde team Grashoek Koningslust 
A1. We zijn KAMPIOEN! Voor sommige spelers 
de 5e (!) keer in de jeugd! Dit verveelt nooit! 
 
Na afloop van de wedstrijd werd het feest ge-
vierd op het veld; waren er toepraken van Rik 
Wijnands, Jan van Lierop en Roel Hunnekens. Er 
ontstond een spontane receptie voor de dug 
out. Daarna werd het feest voortgezet in de kan-
tine en bij Leanzo en in de Kiët in Koningslust en 
bij Apollo in Helden.  

vervolg pagina 19

ST Grashoek Koningslust A1 Kampioen
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Integratie door een voetbalelftal dat deel-
neemt aan de competitie van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond werkt blijkbaar. 

Aan het einde van het voetbalseizoen 2015-
2016 hebben enkele spelers het 4de elftal van 
Grashoek verlaten om in hun eigen dorp bij de 
plaatselijke voetbalclub te gaan ballen. Zo zijn 
onze aanvoerder Tomasz Kolski en keeper Janusz 
Drasewski naar Ysselsteijn vertrokken en Krzysz-
tof Cyl overweegt om in Tienray of Horst te gaan 
voetballen. Daarnaast gaat Marcin Kokoszka die 
na het eerste seizoen in Grashoek 4 de overstap 
heeft gemaakt naar het 1e elftal aan het eind 
van het seizoen naar Eindseboys in Nederweert- 
Eind. Jammer voor het eerste elftal maar bekeken 
vanuit de integratie gedachte namelijk Poolse 
migranten zoveel mogelijk integreren in de Ne-
derlandse samenleving is deze ontwikkeling al-

Grashoek 4 springplank voor integratie 
Poolse arbeidsmigranten in hun eigen dorp

leen maar toe te juichen. Zo is het ook een echte 
aderlating voor het 4e elftal om enkele dragende 
spelers te zien vertrekken maar ook hier moeten 
we het perspectief van waaruit we dit project 
hebben opgestart niet uit het oog verliezen. Alle 
vertrekkende spelers zijn nu lid van de voetbalver-
eniging in hun dorp waar ze wonen een voorop-
gesteld doel dat we hiermee zeker voor deze spe-
lers behaald hebben. De overgebleven spelers 
hebben op 27 juli de trainingen alweer hervat. De 
opengevallen plaatsen zijn alweer opgevuld door 
vrienden, collega’s en of bekende van de overige 
spelers. Inmiddels hebben we zes nieuwe spe-
lers mogen begroeten en kan Grashoek 4 weer 
met de noodzakelijk 20 spelers met veel plezier, 
elan en enthousiasme aan het seizoen 2016-2017 
beginnen om te proberen een hogere klassering 
dan de 6e plaats van het afgelopen seizoen te 
realiseren. Veel succes en veel voetbalplezier!!!  

door: Jac Haenraets | Leider Grashoek 4
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Afgelopen	 mei	 behaalden	 5	 Grashoek-
leden	 het	 diploma	 voor	 “verenigings-
scheidsrechter”	 van	 de	 KNVB.	 Jarno	
Steeghs,	Chris	Hunnekens,	Jan	van	Lierop,	
Rick	Graus	 en	 Joep	Gommans	behaalden	
het	diploma.

De Grashoekse cursisten werden begeleid door 
Peter van Heugten en Cendy van Ophoven 
(beiden KNVB scheidsrechters) die ook aanwe-
zig waren bij de gezamenlijke bijeenkomsten 
bij voetbalvereniging Helden. Ook bezochten 
en beoordeelden Peter en Cendy de door de 
cursisten gefloten wedstrijden en deden zij ver-
slag hierover aan de KNVB opleider. De cursisten 
maakten zelf van iedere gefloten wedstrijd een 
“zelfreflectie” op papier, die ter beoordeling aan 
de opleider werd gestuurd. 
Het resultaat van deze inzet leverde 5 diploma’s 
en dus 5 nieuwe Grashoekse scheidsrechters op 
die op verenigingsniveau (jeugd en senioren 
vanaf het 2e team) aan de slag mogen. Deze 
nieuwbakken scheidsrechters kunnen zich nu bij 
de KNVB aanmelden voor de vervolgopleiding 
tot KNVB scheidsrechter.
Tijdens de evaluatieronde bleek, dat de nieuwe 
opzet tot “verenigingsscheidsrechter”, waarbij 
veel praktijk werd gecombineerd met ondersteu-

nende theorie, prima werkt. Tevens was het na-
tuurlijk fijn dat de cursus erg dichtbij (bij VV Hel-
den) kon worden gevolgd. De cursisten waren 
allen heel enthousiast en verrast over alles wat ze 
hebben geleerd. Opmerkingen als: leuke cursus, 
goede KNVB opleider, cursus prima en interes-
sant, goede cursusopzet, nu weet ik tenminste 
waar ik als scheids moet lopen, zeer leerzaam en 
zeker niet saai, werden tijdens de evaluatie geuit. 
Het was natuurlijk best veel werk met 4 praktijk/
theorie lesavonden en 6 wedstrijden fluiten maar 
al met al zeker de moeite waard.
Onze nieuwe scheidsrechters worden in de toe-
komst natuurlijk zoveel mogelijk, zowel bij de ju-
nioren alsook bij de senioren, ingezet. Hiernaast 
willen 2 kandidaten zich ook beschikbaar stellen 
voor de scheidsrechters-zondagpoule voor Peel 
& Maas (coördinator is John Luten van VV Egchel)
Wij willen onze nieuwe scheidsrechters veel suc-
ces wensen met het fluiten in de toekomst. Hier-
naast willen we Peter en Cendy bedanken voor 
hun inzet en energie.

Ook komend seizoen willen we graag enkele 
leden opleiden tot verenigingsscheidsrech-
ter. Heb je interesse of wil je meer informatie 
neem dan contact op met Lowie Timmermans  
(077-3076160).  

OPlEIDING VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER

Uitreiking scheidsrechters diploma
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Vorig seizoen ontbeerde het Grashoek 2 aan in-
zet en mentaliteit, wat uiteindelijk heeft geleid 
tot de eigenlijke degradatie. Dit seizoen ziet het 
er al wat rooskleuriger uit. De voltallige selectie is 
versterkt met een paar uitstekende jeugdspelers 
en de terugkeer van enkele oud-spelers. Hierdoor 
is het niveau omhoog gegaan en is de selectie 
meer gewaagder aan elkaar geworden, wat er-
voor zal zorgen dat er meerdere spelers zullen 
zijn die evengoed in het tweede, als in het eerste 
kunnen spelen. En ondanks het vertrek van een 
aantal oudgedienden denk ik dat Grashoek 2 er 
alleen maar op vooruit zal gaan. 
Grashoek 2 heeft dit seizoen een mooie 
competitie indeling gekregen van de KNVB. Met 

GRASHOEK 2 OP ZOEK NAAR REVANCHE

derby’s tegen Egchel 3, Koningslust 2, Panningen 
4, RKMSV 3 en Helenaveen/Griendtsveen 2 én 
wedstrijden tegen VV Vos 1 (die zijn teruggezet 
naar de reserve klasse) beloofd deze competitie 
een aantal spannende en prachtige affiches te 
krijgen. Dit gezegd hebbende zal Grashoek 2, 
mits alle koppen dezelfde kant op zullen staan, 
naar mijn mening moeten mikken op een plek in 
de middenmoot (plaats 5 t/m 8). Want kwaliteit 
zit er zeker in deze groep, maar met alleen 
kwaliteit komt je nergens. Mentaliteit is minstens 
zo belangrijk, zo niet nóg belangrijker. En als 
Grashoek 2 dat toont kan het ver komen komend 
seizoen.  

Door Rick Graus

Nieuw seizoen nieuwe kansen. Een cliché, maar desalniettemin niet minder waar voor de man-
nen van Grashoek 2. Na een zeer zwak vorig seizoen, waarin het gedegradeerd is maar dankzij 
een aangevraagd klassenbehoud toch in de 5e reserve klasse mocht blijven, zoekt Grashoek 2 dit 
seizoen naar revanche. En niet alleen daar wordt naar gezocht, Grashoek 2 is ook op zoek naar 
een nieuwe coach. Nadat Bart Gommans na jarenlange trouwe en plezierige dienst (waarvoor 
hulde) ermee is opgehouden aan het eind van vorig seizoen, heeft Grashoek tot op heden nog 
geen nieuwe coach. 

Kabouters SV Grashoek

In actiefoto
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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...

Roel Sprenkels op zijn 38e nog altijd kilo-
metervreter is op het middenveld van Gras-
hoek 3?

Grashoek 3 regelmatig gefluiter hoort bij 
de tegenstander: ‘motte we tege die aoj 
vandaag?’

Grashoek 3 daarom wat verjongd wordt 
met wat oud-talenten die hun carrière (al) 
gaan afbouwen?

Het jeugdbestuur al maanden op zoek is 
naar een nieuwe jeugdsecretaris als opvol-
ger van André Rijs?

Belangstellenden graag even contact op-
nemen met André, die na 6 jaar een nieuwe 
uitdaging zoekt binnen de vereniging?

Het jeugdbestuur een nieuwe coördinator 
zoekt voor de F-jes en de kabouters als op-
volger van Robin Peeters?

wisten jullie dat?

GEZOCHT: JEUGDSECRETARIS !!!

Op 27 februari dit jaar is op 90 jarige leeftijd 
Frens van Oijen overleden. Frens was ons 
oudste lid en ook tevens erelid. Van 1951 tot 
1956 was Frens voorzitter van SV  Grashoek. 
Hoe lang Frens exact lid is geweest kunnen wij 
helaas niet meer achterhalen maar zeker is 
dat hij meer als 50 (wellicht zelfs 70) jaar lid is 
geweest. 

Frens heeft nog echt de tijd meegemaakt dat 
SV Grashoek haar eerste wedstrijden speelde. 
In 1934 het jaar dat SV Grashoek is opgericht 
was Frens 9  jaar en als echte Grashoeker zal hij 
in die tijd zeker naar de wedstrijden van de geel 
zwarten zijn gaan kijken.  Met Frens hebben wij 
helaas weer afscheid moeten nemen van een 
van de vele oud gedienden die SV Grashoek 
groot hebben gemaakt. Wij zijn Frens dan ook 
dankbaar voor wat hij in het verleden voor 
SV Grashoek heeft betekend.  

IN MEMORIAM
fRENS VAN OIJEN
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VOOR	AL	UW	SLOOPWERK,
SLOOPMATERIALEN	EN
ASBESTVERWIJDERING

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

Taken zijn o.a.
· Verslag maken van jeugdcommissie-

vergadering en jeugdleiders-vergadering 
(in totaal circa 6 tot 8 keer per jaar)

· Wedstrijd wijzigingen regelen, als KNVB-
contactpersoon competitiezaken vd jeugd 
SV Grashoek.

· Regelen van toernooien (mei-maand)  
en enkele winter-activiteiten

· Kandidaten worden eind augustus - begin 
september door Andre Rijs ingewerkt

Kandidaten kunnen voor informatie 
contact opnemen met:
Jan van Lierop 06-5064 4302 of met 
Andre Rijs 06 4873 7301  

VACATURE 
JEUGDSECRETARIS

Programma Veteranen
najaar 2016

3 sep M.V.C 19 - Grashoek 17.00 uur
10 sep Grashoek - Helden 17.00 uur
17 sep s.c Irene - Grashoek 16.00 uur
24 sep Grashoek - Panningen 17.00 uur
1 okt V.V.V 03 - Grashoek 16.00 uur
8 okt Grashoek - Venlosche-B. 17.00 uur
15 okt  Grashoek - H.B.S.V 17.00 uur
22 okt Vrij
29 okt T.S.C 04 - Grashoek 16.00 uur
5 nov Grashoek -Wittenhorst 17.00 uur
12 nov Baarlo - Grashoek 17.00 uur
19 nov Grashoek -Sparta 18 17.00 uur
26 nov Vrij

GRASHOEK B1 KAMPIOEN
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Minitoernooi 2016

Beeld uit de jubileum wedstrijd Grashoek VVV ter gelegenheid van het 50 jarige jubulieum 
in 1984. Vlnr de duikende Peter Haenraets, Gerard Zegers, Theo Hunnekens, Piet Houben en 
Jac Hunnekens.

Uit de oude doos!

Kabouters
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Trots	op	invulling	hoofsponsorschap	door	
3	“oer”	-Grashoekse	bedrijven.	
Verheugd	 en	 trots	 kunnen	 we	 als	 spon-
sorcommissie	 melden	 dat	 we	 erin	 zijn	
geslaagd	om	nieuwe	afspraken	te	maken	
voor	het	hoofdsponsorschap	met	3	Gras-
hoekse	 bedrijven	 te	 weten	 Autobedrijf	
Grashoek,	Verhaegh	Bouwbedrijf	en	Café	
Zaal	Cafetaria	Leanzo.

Bedrijven die al sinds jaar en dag gevestigd zijn 
in de Grashoek. Bedrijven die iedereen ook kent, 
gezichtsbepalend zijn en al jarenlang in dit dorp 
hun activiteiten uitoefenen. Dit allemaal vanuit 
een lange termijn gedachte. Deze gedachtes 
sluiten perfect aan op de lange termijn gedachte 
van SV Grashoek die ook lange termijn relaties 
nastreeft. Ook binnen onze vereniging proberen 
we onze activiteiten te ontplooien en te blijven 
ontwikkelen gericht op de toekomst.
De afgelopen 4 jaar is het hoofdsponsorschap 
ingevuld door Kachelhouthandel van Ophoven. 
We willen als vereniging een woord van dank uit-
spreken voor de samenwerking en de geleverde 
ondersteuning gedurende deze jaren.

Verslag sponsorcommissie najaar 2016

Een korte intro van de nieuwe hoofdspon-
sors is eigenlijk niet nodig, immers wie kent 
deze bedrijven niet. Echter een korte, actu-
ele opsomming van activiteiten, die de bedrij-
ven ontplooien, willen we u niet onthouden. 

Autobedrijf Grashoek is een bedrijf waarbij 
kwaliteit, service, betrouwbaarheid en betaal-
baarheid voor op staan. En zij zijn niet aan één 
merk gebonden, zij werken aan alle merken. 
Voor onderhoud, reparatie APK, aircoservice, ex-
pertise en schadeherstel bent u bij hun aan het 
juiste adres!. Meer info op www.autobedrijfgras-
hoek.nl. Bent u op zoek naar een auto die bij u 
past,ga gerust bij hun langs voor het maken van 
een proefrit

Verhaegh Bouwbedrijf BV is ruim 80 jaar werkzaam 
in de bouw. Na oprichting in 1931 is de jarenlange 
ervaring van generatie tot generatie overge-
bracht. Aangevuld met de nodige kennis en vak-
manschap  is Verhaegh Bouwbedrijf  in staat om 
iedere opdracht met succes te realiseren. 

Wij de volgende nieuwe leden hebben mo-
gen begroeten Ves Houben, Mike Steeghs, 
Luc Maessen, Jeroen Dircks, Nelis Luijten, 
Wosciech Rozmiartek, Damien, Wereszcyn-
ski, Darivsz Pazur, Norbert Syc, Wieszaw 
Kosobucki, Javoslaw Niedzwiedzki en Milan 
Bakker?

Wij van de volgende leden helaas afscheid 
hebben genomen Chantal Janssen, Jip van 
Sleeuwen, Brahim Akechtabou, Leon Da-
niels, Rik Teeuwen, Dennis Jacobs, Rick van 
Esseveld, Tomaz Kolski, J Draszewski, Fleur 
van de Mortel en Marcin Kokoska?

SV Grashoek op dit moment 250 leden heeft 
waarvan 83 jeugdleden en 167 senioren?

wisten jullie dat?

door: sponsorcommissie | Hans Hunnekens
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Verhaegh Interieur een relatief nieuw onderdeel 
binnen het bedrijf en is gespecialiseerd in het 
maken van exclusief interieur voor zowel de par-
ticuliere als zakelijke markt. Van keuken, dressoir, 
badkamer, kastenwand of receptiebalie tot com-
plete inrichting van uw woning of zaak. Met hun 
jarenlange ervaring aangevuld met de nodige 
kennis en vakmanschap is Verhaegh Interieur in 
staat om iedere opdracht met succes te volbren-
gen. Meer info op www.Verhaeghbouwbedrijf.nl 
en www.verhaeghinterieur.nl.

Café-zaal- cafetaria Leanzo: Onder het genot van 
een heerlijk glaasje Hertog Jan (of iets anders 
natuurlijk), kunt u in het café gezellig vertoeven. 
Ook de diverse verenigingen zijn een graag ge-
ziene gast bij Leanzo en al meer dan 35 jaar is 
men de ‘Graasvraetertemple’ van carnavalsver-
eniging de Graasvraeters. De zaal is geschikt voor 
feesten en partijen. De zaal kan gebruikt worden 
voor, diners, koffietafels, presentaties, vergaderin-
gen, personeelsfeestjes of andere dergelijke. 

Cafe Zaal Leanzo beschikt ook over een tent van 
10 x 10, deze is geschikt voor een barbecues, fa-
miliedag, vereningsfeest, etc.
Men beschikt ook over 2 gravel -tennisbanen 
en een Beach - volleybalveld.. Op afspraak ver-
zorgt men o.a. brunches, diners, gourmet, kou-
de & warme buffetten en Barbecues waarbij 
men ook feestjes thuis geheel naar wens kan 
verzorgen. Leanzo beschikt zelf nog over een 
cafetaria, waarbij men het volgende nastreeft: 
kwaliteit wint altijd. Meer info kunt u vinden op  
www.leanzo.com

Het eerste, tweede en derde elftal worden com-
pleet in het nieuw gestoken in samenspraak met 
Sporthuis 2000 de Bruin. Ook Sporthuis 2000 de 
Bruin heeft ook zijn bijdrage geleverd in de tot-
standkoming van de afspraken. Op moment van 
schrijven worden de laatste plooien gladgestreken. 

We willen de betrokken bedrijven heel erg veel 
succes wensen met hun activiteiten en alvast be-
danken voor steun en support en kijken uit de naar 
de samenwerking gedurende de komende jaren.  

vervolg pagina 39

Foto van de huldiging van de jubilarissen bij het 50 jarig bestaan in 1984. vlnr Hub Houben, 
Ber Geuijen en Meester van Bommel die inmiddels is overleden.

Uit de oude doos!
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Beej Wilmach Antiek opnieuw sponsor Veteranen!

Vier	jaar	na	de	eerste	overeenkomst	wor-
den	de	 veteranen	van	SV	Grashoek	weer	
in	het	nieuw	gestoken	door	Beej	Wilmach	
Antiek.	We	zijn	als	SV	grashoek	zeer	ver-
heugd	 dat	 we	 opnieuw	 met	 een	 plaat-
selijke	 ondernemer	 deze	 afspraak	 heb-
ben	 kunnen	 maken	 en	 feliciteren	 Beej	
Wilmach	Antiek	 en	 de	 veteranen	met	 dit	
nieuwe	tenue.

Er is in de afgelopen 4 jaar wel wat veranderd bij 
Beej Wilmach Antiek. Het concept is omgeturnd, 
met nadrukkelijk meer aandacht voor het restau-
rant. Om dit te realiseren heeft er een aanpassing 
plaatsgevonden in het interieur en met succes. 
Om de gasten optimaal eetcomfort te kunnen 
bieden heeft dit ook consequenties gehad voor 
het café- gedeelte. Dat heeft er ook toe geleid 
dat het aanwezig zijn van voetballers op de vroe-
ge zondag niet als prettig ervaren wordt door 
de gasten welke lekker en rustig een hapje wil-
len eten. William heeft dit indertijd aangegeven 
bij SV Grashoek, waardoor de elftallen welke op 
zondag voetballen niet meer konden vertrekken 
bij Beej Wilmach Antiek. 

William wil nadrukkelijk onderstrepen dat dit een 
keuze is geweest om het concept nog beter te 
laten slagen en absoluut niet om de voetballers 
te willen weigeren. “Het werd in de dorpsmond 
overgebracht als hadden we het eerste tot en 
met het derde team eruit gewerkt”, aldus William.
“Beej Wilmach Antiek vond dit toen geen pret-

tige verwoording van wat eigenlijk de bedoe-
ling was.
Daarom vinden we het belangrijk dat heel SV Gras-
hoek precies weet,wat nu eigenlijk de opzet was 
van het hele verhaal. Beej Wilmach Antiek is zich 
qua bedrijfsformule meer gaan richten om gasten 
aan te trekken van omliggende dorpen en verder. 
Door deze aanpassing van de bedrijfsformule ko-
men er steeds meer gasten uit de doelgroepcirkel 
van 30 kilometer. En ook dit is weer goed voor het 
dorp Grashoek zelf, het word nu toch door meer 
mensen bezocht, die voorheen nog nooit van het 
dorp gehoord hadden”.

Dat de veteranen op zaterdag pas laat terugko-
men van hun uitwedstrijd onderstreept deze 
gedachte. Dan zijn de meeste gasten in het res-
taurant inmiddels uitgegeten en hebben ze er 
weinig of geen last van. Ook het feit dat de ve-
teranen opnieuw gesponsord worden door Beej 
Wilmach Antiek onderstreept deze gedachte en 
William heeft ook duidelijk aangegeven dat zij SV 
Grashoek een warm hart toedragen.

Zowel William als ondergetekende, namens 
SV  Grashoek, willen dit nogmaals benadrukken 
en zijn blij met de hernieuwde samenwerking.
Iedereen is van harte welkom bij Beej Wilmach 
Antiek om een lekker hapje te eten, de mensen 
staan graag voor u klaar.

Voor de veteranen heel veel succes, vele over-
winningen en een gezellige 3e helft gewenst.  

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:

Jo van Oijen voor de 13e keer als leider 
heeft deelgenomen aan de voetbaldagen 
in Meijel waar ook veel Grashoekse voet-

ballers aan hebben deel genomen?
Teun Janssen in Meijel de 3e plaats in het 
puntenklassement bij zijn leeftijdscatego-
rie heeft gehaald?

wisten jullie dat?

door: sponsorcommissie | Ger Spreeuwenberg

42 43



Algemene informatie

Afgelastingen
Voor afgelastingen raadpleeg de opstellingen 
of informeer even bij de (jeugd)secretaris of op 
het sportpark De Peelrand. Voor algehele afge-
lasting 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 trainings-
avond 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 behan-
deld worden. Heb je een blessure meld je dan 
direct bij onze sportmasseur zodat hij met jou 
kan bekijken welke behandeling wordt toege-
past. 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 ver-

pakkingen lever deze dan wel weer in anders zijn 
wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Boetes-Schorsingen
Bij een officiële waarschuwing hoeft geen rap-
port 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 be-
richt binnen 14 dagen, dan is deze waarschuwing 
geregistreerd.
Uit het veld gestuurd (Rood): In dat geval moet 
de betrokken speler wel een schriftelijke verkla-
ring opmaken. Inleveren voor zondagavond bij 
het wedstrijdformulier bij Cendy van Ophoven. 
De betreffende spelers is de eerst volgende of-
ficiële 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 be-
gaan, ook een vragenformulier invullen. Elftallei-
ders dienen hierop toe te zien.

Gevolg en kosten
1 t/m 3e registratie in een seizoen: 13,80 euro ad-
ministratiekosten
Vanaf 3e registratie 21,80 euro. Jeugdleden beta-
len 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 desbetref-
fende elftallen samengesteld. Bij de jeugd zijn 
we gebonden aan de volgende leeftijdsgrenzen:
Kabouters geboren op of na 01-01-2010
JO9 - spelers geboren op of na 01-01-2008
JO11 - spelers geboren op of na 01-01-2006
JO13 - spelers geboren op of na 01-01-2004
JO15 - spelers geboren op of na 01-01-2002
JO17 - spelers geboren op of na 01-01-2000
JO19 - spelers geboren op of na 01-01-1998

Publicaties
De programma’s worden officieel bekend gemaakt 
bij Café Leanzo en Café Ramonnes en onze web-
site www.svgrashoek.nl. Ook wordt in de kan-
tine een voorlopig programma aan het begin van 
de week opgeprikt. Hierop staan alleen de tegen-
stander 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 en 
op de website 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 medege-
deeld. De uitslagen worden op onze eigen website 
www.svgrashoek.nl gepubliceerd.

Tenue
Alle elftallen zowel senioren als junioren krijgen 
shirts van de club. Deze dienen centraal gewas-
sen te worden door een persoon. Voor de juni-
oren regelt het jeugdbestuur de vergoeding, 
hiervoor zal een vergoeding van 7 of 8 euro (zie 
contributie overzicht) gevraagd worden die sa-
men 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 dient ge-
heel zwart te zijn. De sokken worden geel-zwart 
gestreept en worden in het najaar 2016 vanwege 
de omschakeling naar de combiteams éénmalig 
door de vereniging aangeschaft.

Trainingen	&	wedstrijd	locatie:
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 voor de jeugd zijn als volgt:
JO19 1: Dinsdag  18.30-20.00
  Donderdag 18.30-20.00
Locatie trainingen Grashoek, wedstrijden Koningslust
JO17 1: Dinsdag 18.30-20.00
  Donderdag 18.30-20.00
Locatie trainingen Grashoek, wedstrijden Koningslust
JO15 1: Dinsdag 18.30-19.45
  Donderdag 18.30-19.45
 Locatie trainingen Koningslust, wedstrijden Grashoek
JO15 2: Dinsdag 18.30-19.45
  Donderdag 18.30-19.45
 Locatie trainingen Koningslust, wedstrijden Grashoek
JO13 1: Dinsdag 18.30-19.45
  Donderdag 18.30-19.45
 Locatie trainingen Koningslust, wedstrijden Grashoek
JO11 1:  Woensdag 18.30-19.30
  Vrijdag 18.30-19.30
JO11 2:  Woensdag 18.30-19.30
  Vrijdag 18.30-19.30
JO 9 1:  Woensdag 18.30-19.30
JO 9 2:  Woensdag 18.30-19.30
KB 1:  Woensdag  18.30-19.30

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

Contributie	2016-2017
De contributie bedraagt momenteel:
• Actieve senioren zonder functie 160 euro* 

(Veteranen 124 euro)
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• Actieve senioren met functie 117 euro* 
(Veteranen 80,50 euro) 

• Niet actief lid zonder kaderfunctie 42 euro
• Niet actief lid met kaderfunctie 28 euro
• Junioren geboren op of na 
 1-1-1998 en voor 1-1-2002  94 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2002 en voor 1-1-2008  81 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2008  65 euro ***
• Contributie kabouters  34.50 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 afgeschre-
ven en 2 februari het resterende bedrag. U hoeft 
dus zelf geen actie te ondernemen, 
want u heeft immers een doorlopende machti-
ging getekend voor het incasseren van de contri-
butie. Voor degene die onze verenging nog niet 
gemachtigd hebben voor incasso zal de contri-
butie middels dezelfde weg als in het verleden 
gefactureerd worden. De contributie dient dan 
voor de aangegeven datum betaald te zijn. Heb-
ben wij 15 dagen na deze datum nog niets ont-
vangen, 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 ui-
terlijk 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 au-
gustus 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 
01-01-2017 heeft afgemeld. Nieuwe leden die 
zich aanmelden op enig tijdstip voor 31-12-2016 
betalen de volledige contributie. Meldt men zich 
na 31-12-2016 persoonlijk bij de secretaris aan, 
dan betaalt men de contributie over het 2e half-
jaar. 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 daar-
toe indienen bij de penningmeester. Tussentijdse 
restitutie vindt niet plaats.

Stichting	leergeld	peel	en	maas
Jeugdleden van SV Grashoek kunnen in aanmer-
king komen voor kostenvergoeding via Stichting 
Leergeld Peel en Maas. De Stichting wil kinderen 
mee laten voetballen, die om financiële redenen 
anders niet mee kunnen doen. Het geldt voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers 
van deze kinderen kunnen een beroep doen 
op hulp, als zij een aantoonbaar inkomen heb-
ben dat beneden 120% van het bijstandsniveau 
ligt. Er wordt hulp geboden met het betalen van 
de clubcontributie, aanschaf van kleding en/of 
spullen die nodig zijn om te sporten. Uitsluitend 
kosten van een lopend seizoen worden vergoed. 
Oude rekeningen komen niet in aanmerking voor 
vergoeding. Voor het indienen van een aanvraag 
kunt u als ouder/verzorger telefonisch contact 
opnemen met Stichting Leergeld Peel en Maas, 
per e-mail info@leergeldpeelenmaas.nl of via de 
website www.leergeld.nl/peelenmaas/ Vrijwilli-
gers van Stichting Leergeld komen daarna bij de 
aanvrager thuis op bezoek, om de aanvraag op 
te nemen. Telefoonnummer: 06-38 48 33 06 be-
reikbaar op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.

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 aansprake-
lijkheidsverzekering voor verenigingen afgeslo-
ten. 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. 

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 uit-
komen. 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 snel-
heidsbeperkingen. Bedenkt u goed dat u onder-
weg bent met andermans kinderen. 
Het vervoer naar de uitwedstrijden bij de seni-
oren wordt zoals altijd door de spelers zelf ver-
zorgd (op vrijwillige basis). De vergoeding hier-
voor 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 kinde-
ren zijn zeer kwetsbaar als deze doelen omval-
len. Daarom is het zeer noodzakelijk dat wij onze 
doelen vastzetten. Wij willen dan ook de volgen-
de 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.
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Koen Clephas in Meijel bij de afsluiting van 
de voetbaldagen de finale heeft gekeept 
bij het afkavelen van het penaltyschieten?

wisten jullie dat?
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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
Iris Fahner 
 Berkenhof 6, 5985 RW Grashoek 
 T 06-38417828
 E secretariaat-senioren@svgrashoek.nl

Aanmelding	/	afmelding	junioren
Andre Rijs 
 Ontginningsweg 7, 5985 ND Grashoek 
 T 077-3078418
 E secretariaat-jeugd@svgrashoek.nl 
 
Bankrelaties:
Rabobank Panningen: NL95RABO0141911964

Bestuur
Ger Spreeuwenberg T 077-3077522
 Voorzitter
 E voorzitter@svgrashoek.nl
Hans Hunnekens T 077-3079233
 Vice Voorzitter
Roel Geurts  T 06-45032750
 Financiën/Penningmeester
Jo van Oijen T 077-3076496
 Senioren
Lowie Timmermans T 077-3076160

Organisatie SV Grashoek

Iris Fahner T 06-38417828
 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
 Email: secretariaat-jeugd@svgrashoek.nl
Lowie Timmermans T 077-3076160
Leon Gommans T 077-3072740 
Richard Janssen T 077-3078470
Robin Peeters T 06-27320097
Tim van Ophoven T 06-12985192

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
Frank Schilder T 0493-539331
 Voorzitter
Paul Strik T 06-11362425
 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
Jim Craenen T 06-14888920

Minitoernooi	commissie	
Frank Schilder   T 0493-539331
 Voorzitter
Gerard Pijnenburg  T 077-3076380
Erwin Pijnenburg  T 077-3076380
Ger Spreeuwenberg T 077-3077522
Martien Peeters T 077-3078386
Paul Strik T 06-11362425
Mike Steeghs  T 077-3076078
Thom van Mullekom T 077-4664503
Tim van Ophoven T 06-12985192 

Commissie	2020	
Hans Hunnekens  T 077-3079233 
Lowie Timmermans T 077-3076160
Jan van Lierop T 0493-539831
Job van Hoof  T 06-45026033
Koen Clephas T 06-31395667
Tim Koch T 06-53272508 

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 T 06-38417828

Communicatie	/	Website	commissie
John Janssen  T 077-3076335
 Webmaster / Peelrandkoerier 
 E webmaster@svgrashoek.nl
Frank Schilder T 0493-539331
 Correspondent Jeugd
Martijn van Haastert T 06-12570783 
 Correspondent Jeugd
Jac Haenraets  T 077-3075012
 fotograaf 
Piet Spee T 0493-539334
 Correspondent
Mike Steeghs  T 077-3076078 
 Website
Roel Hansen  T 06-51823102 
 Sponsering
Peter Jan Strik  T 077-3079733 
 Peelrandkoerier
Andre Rijs  T 077-3078418 

Jeugdafsluiting	
Lowie Timmermans T 077-3076160
Edwin van den Goor T 0621256188
Erwin Pijnenburg T 077-3076380
Richard Janssen T 077-3078470 
Rick Graus T 0657853073
Tim Koch T 0653272508 

Consul
Toon van de Werf T 077-3076287

Sportmasseur
Nancy Verhaegh T 06-53937322
Job van Hoof T 06-45026033
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Trainers
Nelis Luijten T 06-25233659
 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

1e elftal
Nelis Luijten T 06-25233659
 Trainer
Stanley Cuijpers T 0-629511007
 Leider
Peter Adriaans T 077-3078589 
 Vlagger

2e elftal
Mat van Oijen T 06-23459488
  Trainer/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
 Vlagger

4e elftal
Jac Haenraets T 077-3075012
 Leider
Jan van Mullekom T 077-3074210
 Leider
Jo van Oijen T 06-10963250
 Trainer
Tomasz Kurek T 06-44961562
 Vlagger

Veteranen
Theo van Berlo T 077-3077536 
 Leider
Frank Janssen T 077-3077521
 Vlagger

JO19	Combinatie	VV	Koningslust
Tim van Ophoven T 06-12985192
 Trainer/leider
Roy Bos T 06-12985192
 Leider
Frank Ottenheym   T 06-43414048 
 Leider
Peter Verhaegh   T06-13452227 
 Trainer
Bastiaan Hermans   T 06-28448144 
 Trainer
Niels Jeucken   T 06-57710819 
 Trainer
Jo Joosten   T 06-34766759 
 Scheidsrechter

JO17	Combinatie	VV	Koningslust
Bram Rongen T 06-50957270
 Trainer/Leider
Rik Wijnands   T 06-54253085 
 Trainer
Ton van Oijen   T 077-3078887
 Leider
Hans Cuijpers   T 077-3210608 
 Leider
Bas Lormans   T 06-11052909
 Leider
Michel Gommans   T 077-3071454 
 Vlagger
Rens van Dommelen   T 06-50749223 
 Scheidsrechter

JO15	1	Combinatie	VV	Koningslust
Leon Gommans T 3077-072740 
 Trainer/Leider
Peter Janssen T 06-45266910 
 Trainer

Bram Kessels T 06-29743790 
 Trainer
Alex Joosten T 06-11978974 
 Trainer

JO15	2	Combinatie	VV	Koningslust
Stan Vissers T 06-34243060
 Trainer/Leider
Roel Hunnekens T 06-11658271 
 Leider
Jurjen Verbong T 06-11997536
 Trainer
Robin Peeters  T 06-27320097
 Leider

JO13	Combinatie	VV	Koningslust
Richard Janssen T 077-3078470 
 Leider
Anton Eggers T 06-42737462 
 Trainer/Leider
Jeroen Dircks T 06-46731870
 Leider
Jarno Steeghs   T 077-3076078 
 Trainer
Sander Kurvers  T 06-50634565
 Trainer

JO11	1
Bas Gloudemans  T 06-51367705 
 Trainer/Leider
Marco Smeets  T 06-22489109 
 Trainer
Roel Sprenkels  T 077-3079431 
 Trainer
Stan Cuijpers T 077-3210608 
 Trainer

JO11	2
Bob Douben  T 06-81434437
 Trainer/Leider
Ramon Janssen  T 077-3745674 
 Trainer

Geoffrey Timmermans T 077-3077811
 Trainer

JO9	
Edwin van de Goor T 06-21256188
 Trainer/Leider
Martijn van Haastert   T 06-12570783
 Trainer/Leider

JO9	2		
Maarten van Teeffelen T 06-51537112
 Trainer/Leider
Ralph Verhaegh  T 06-23426394
 Trainer

JO7	KB
Ralph Verhaegh  T 06-23426394
 Trainer/Leider

Keeperstrainers
Frank Timmermans T 077-3079805 
Hans van Sleeuwen T 077-4661468
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Sonnemans Trappen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos dakbedekkingen
Summa Adviesgroep Bv
Coppers & Partners
Tim van Ophoven
Tent en Tapverhuur Nelissen
Teegrow
van Doren Engineers BV
Autobedrijf van Ninhuijs
Van Roij Kasseien
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verkoelen groep
Vrienden van PSV
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming
Janssen Uitvaartverzorging
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Golfschool Kapelkeshof
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Cafe Ramones
Flexstairs
Maessen Tuinen
Salarispoint
PetsNmore
Janssen Montage
Tuinbouwservice Grashoek
Luuk Houben Technical Service
Verhaegh Interieur

Scorebord	sponsors
Bakkerij Jacobs
Café-Zaal en Cafétaria 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.
Verhaegh Interieur

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

Financiële	sponsors
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro

Balsponsors
Autoschade Peel en Maas
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Multigrow Grashoek / Dion van Mullekom
Dobey Panningen
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Kachelhouthandel Grashoek

onze sponsors

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

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

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

Tassensponsor	4e

ANTOM Agro-klussenbedrijf

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

Sponsor	Jassen	Jeugdleiders
BOHACO

Consumptiebonnen
Nic Houben Woningstoffering 

Tenuesponsors
Beej Wilmach Antiek
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Coöperatie AB Werkt
Food4Mind.Com
Kachelhouthandel
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Autobedrijf Grashoek
MaakMuziek.nl

Reklamebordsponsors
ABC Hekwerk
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool Gommans

Autobedrijf Grashoek
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Café Zaal Dotje
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Coolen-Pluijm
Dikker bv
Djeenz
Fred Engels Schilderwerken 
Food4mind
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox Hoveniersbedrijf 
Heldense Kantoor Installaties
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Hovensbos Dierenpension
BOHACO
Jacobs Advies
Enorm Jan Reijnen B.V.
Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom Montage
Kachelhouthandel Grashoek
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Kellerberg Bosgoed B.V.
Kultura Veenproducten
Leenders-Gielen adviseurs
Leenders IT
Leon Engels Tegel-en Marmerwerken
Logo Products
Maessen Landbouwmechanisatie BV
Mark van Roij Loonbedrijf
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V. 
Mertens bv
Mobers & Dings notarissen
Nic Houben  Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon lees verder pagina 53
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Stal De Bosrank
Theo van Berlo
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

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

Briefpapier	sponsor
Autobedrijf Grashoek
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 

Eethuis & Cafetaria ‘t Veen
Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek
Teegrow
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Sponsor	Peelrandflits
Bart van Mullekom Hovenier
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Kachelhouthandel Grashoek
Sport 2000 De Bruijn
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Internet	link	sponsor
Autobedrijf Grashoek
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Coöperatie AB Werkt
Food4mind
Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek
Klimplant Ruud Teeuwen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Teegrow 
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Naam	 Adres	 Telefoon
Peter Adriaans Roomweg 58 077-3078589
Theo van Berlo Past. Vullinghsstraat 13 077-3077536
Sjef Beumers Berkenhof 18 06-13814087
Stanley Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Hans Cuijpers Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Koen Clephas Spiesberg 5 6a 06-31395667
Jim Craenen Past. Vullinghsstraat  06-14888920
Bob Douben Eikenhof 25 06-81434437
Jeroen Dircks Past. vd Sterrenstraat 32 06-46731870
Iris Fahner Berkenhof 6  06-38417828
Piet Fleuren Past. vd Sterrenstraat 3 077-3076883
Roel Geurts Hennepstraat 1 06-45032750
Bas Gloudemans  Elzenhof 10 06-51367705
Leon Gommans  Roomweg 60 077-3072740
Michel Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Edwin van de Goor Past. vd Sterrenstraat 18  06-21256188
Rick Graus Roomweg  06-57853073
Martijn van Haastert Lorbaan 28 06-12570783
Peter Haenraets Past. Vullinghsstraat  12 077-3077066
Jac Haenraets Roomweg 35 077-3075012
Roel Hanssen Past. vd Sterrenstraat 4 06-51823102
Marcel van Heugten Pr. Mauritsstraat 9, Panningen  06-53185654
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. Vullinghsstraat 53 077-3079233
Andy Hunnekens  Helenaveenseweg 4 077-3075976
John Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Truus Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Christel Janssen Helenaveenseweg 9a 077-3073474
Richard Janssen Roomweg 15 077-3078470
Ramon Janssen Lorbaan 49a 077-3745674
Frank Janssen Marisstraat 57a  077-3077521
Tim Koch Hennepstraat 6 06-53272508
Tomasz Kurek Ontginningsweg 8 06-44961562
Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831
Nelis Luijten  Meester Jochemsstr 29, Meijel  06-25233659
Thom van Mullekom Kievit 36a 077-4664503
Jan van Mullekom Past. Goossensstraat 8 077-3074210
Cendy van Ophoven Kapelweg 6 06-21205644

adressenlijst medewerkers
Naam	 Adres	 Telefoon

Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985492
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 Raadhuisstr 189, Panningen 077- 3078386
Gerard Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Riek Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Erwin Pijnenburg  Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Andre Rijs Ontginningsweg 7 077-3078418
Frank Schilder  Helenaveenseweg 56 0493-539331
Hans van Sleeuwen Kievit 31 077-4661468
Wilco van Sleeuwen Houwenberg 2c 077-3075473
Marco Smeets Houwenberg 2b 06-22489109
Piet Spee Belgenhoek 17 0493-539334
Ger Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat 17 077-3077522
Marleen Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat 17 077-3077522
Roel Sprenkels Past. vd Sterrenstraat 1 077-3079431
Mike Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Jarno Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Luc Steeghs Piushof 46, Panningen 077-3074033
Paul Strik  Pauwkeshof 06-11362425
Twan vd Sterren Past. Goossensstraat 3 077-3075745
Peter-Jan Strik Berkenhof 28 077-3079733
Maarten van Teeffelen Past. Tindemansstraat 1 06-51537112
Lowie Timmermans Marisstraat 28 077-3076160
Frank Timmermans Hennepstraat 2 06-48181661
Geoffrey Timmermans Kapelweg 5 077-3077811
Nancy Verhaegh Berkenhof 22 06-53937322
Ralph Verhaegh Past. vd Sterrenstraat 28 06-23426394
Toon van de Werf Helenaveenseweg 29 077-3076287
Niels Willems  Ontginningsweg 11 06-54605067
Gerard Zegers Past. vd Sterrenstraat 2 077-3075354
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