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Voorwoord
Samenwerken is een must!

Samenwerken binnen een voetbalteam klinkt 
heel logisch, maar het is een kunst om dat opti-
maal te doen. Het begint voor de wedstrijd, met 
het kader, tijdens de wedstrijd in het veld en na 
de wedstrijd zul je opnieuw moeten samenwer-
ken, dat is het leuke aan een teamsport. Op al-
lerlei momenten is de vorm van samenwerken 
anders, ieder heeft zijn specifieke rol en benut 
mekaars sterke punten, dan heb je de optimale 
samenwerking te pakken.

Samenwerken in het kader, een andere vorm, 
maar ook zeer belangrijk. Van bestuur, tot com-
missies, tot leiders, tot spelers enzovoorts, overal 
heb je mekaar nodig. Het vraagt wel wat van 
eenieder, immers er zijn verantwoordelijkheden 
en daar zul je voor moeten opkomen. Het vraagt 
zelfstartend vermogen, om in de diverse samen-
stellingen de gang er in te houden. Dat gaat niet 
vanzelf en ik bespeur dat we daar echt een uit-
daging hebben. Verantwoordelijkheid nemen en 
tijd steken in de vereniging, dat is ook een must, 
net als samenwerken.

Samenwerken betekent ook dat je niet altijd je 
eigen zin krijgt, maar dat je naar het totaalbelang 
dient te kijken. Communicatie in deze is een be-
langrijk punt. Tegenwoordig zijn er veel commu-
nicatie middelen, maar met elkaar praten vind ik 
nog altijd een van de beste manieren van com-
municeren. Vandaar dat overleg binnen de diver-
se geledingen van de vereniging een belangrijk 
onderdeel uitmaakt in de samenwerking.

door: Ger Spreeuwenberg | voorzitter SV Grashoek

Samenwerken is een must, de titel van mijn voorwoord spreekt boekdelen. Wil je een vereniging 
bloeiend houden dan is samenwerken essentieel. Dit komt in allerlei vormen terug binnen de ver-
eniging en daar wil ik graag bij stilstaan.

Samenwerken is ook breder kijken naar de 
toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
samenwerking met VV Koningslust bij de jeugd. 
Samen kom je verder dan alleen. Dit zal in de 
toekomst nog meer aan de orde komen dan 
op dit moment en dat betekent dat je moet 
omdenken. Dingen gaan anders en zijn niet 
statisch. Dit vraagt nog meer van met name het 
kader, de afstand wordt immers “groter” en hoe 
hou je de binding met elkaar, dat is een uitdaging 
bij dit soort samenwerkingen. 

Samenwerken doen we ook met onze sponso-
ren, daar zijn we zeer erkentelijk voor. Zij vormen 
een degelijke basis onder onze financiële huis-
houding., vandaar dat ik deze zeker benoemd wil 
hebben.

Zo zijn er nog veel meer vormen van samen-
werken te benoemen binnen SV Grashoek, maar 
wat ik erg belangrijk vind is, dat we voldoende 
mensen hebben die initiatief nemen om de sa-
menwerking, in welke vorm dan ook, te regisse-
ren. Voldoende kader dus, dat is een oproep, die 
ik met dit voorwoord wil ondersteunen. Zowel 
bestuurlijk als in de diverse commissies. Leuke 
functies, prachtige uitdagingen, echter het gaat 
niet vanzelf!

Heel veel plezier in het komende seizoen en veel 
sportief succes.
Samenwerken is een must!  
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Martien bijna dag en nacht bezig is geweest 
om onze velden door de droge zomer 
heen te slepen? Hij is zelfs met de tuinslag 
gesignaleerd om een aantal bruine plekken 
weg te werken (op het veld...)

Het Minitoernooi een groot succes was en 
wéér alle records heeft gebroken?

De JO11-1 glansrijk kampioen is geworden 
in het voorjaarseizoen?

Er naast de JO11-1 geen jeugdkampioenen 
waren, maar dat de overige teams 
vrijwel allemaal halverwege de ranglijst 
zijn geëindigd? Een zwaar en (dus) een 
leerzaam jaar!

De kantine al “kaasblokje” is genoemd? 
De  sponsorcommissie schijnt reeds 
in contact te staan met een grote 
kaasleverancier. Kaas boven kaas zal ik maar 
zeggen...

Er komend seizoen bijna geen JO19 kon 
worden ingeschreven? Maar liefst zes B 
spelers moesten worden opgetrommeld om 
toch een team op de been te krijgen. Succes 
mannen!

Jo van Oijen een hele lastige liesoperatie 
heeft ondergaan? Speciaal in de zomer 
zodat het voetbal er niet onder zou lijden. 
Je bent een kanjer, Jo!

wisten jullie dat?

GeZOCHT: OnDeRSTeUninG JeUGDCOmmiSSie

Voor een evenwichtige samenstelling van de commissie zoeken we specifiek naar een 
vader of moeder van een speler uit de JO9 of de Kabouters. U kunt u zich aanmelden bij 
Marco Smeets, Martijn van Haastert, Richard Janssen of Frank Schilder.  

VaCaTURe
De Jeugdcommissie zoekt ondersteuning
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Er vinden continue mutaties plaats binnen het 
bestuur, op zich een goede zaak dat er op tijd 
bloedverversing plaatsvindt. Het is altijd wel 
weer een uitdaging om de weggevallen plekken 
goed ingevuld te krijgen. Vandaar dat we de laat-
ste jaren regelmatig aan de noodklok getrokken 
hebben. 

Een bestuursfunctie betekent vooral verant-
woordelijkheid nemen en een deel van de 
vereniging vertegenwoordigen. Dat hebben we 
via de diverse commissies verdeeld. Het betekent 
ook tien keer per jaar vergaderen en besluiten 
nemen over allerlei zaken binnen SV Grashoek. 
Je zult dus meebeslissen over de gang van zaken 
en je leert ook veel van je collega bestuursleden. 
Belangrijk is dat je ook plezier hebt in deze rol 
en daarmee is het ook een leuke hobby, waarbij 
je veel kunt betekenen voor de vereniging en 
voor de gemeenschap in Grashoek, immers 
de voetbalclub is de grootste vereniging in 

ons dorp en heeft daarmee een belangrijke 
maatschappelijke functie.

We hebben helaas onlangs afscheid genomen 
van een zeer ervaren bestuurslid, Hans Hun-
nekens. En ook dit jaar gaan we een ervaren rot 
verliezen. Lowie Timmermans heeft aangegeven 
na de jaarvergadering te willen stoppen. Deze 
heren hebben onlangs de gouden speld van de 
KNVB mogen ontvangen voor al hun inzet voor 
SV grashoek, niet voor niets, maar daarmee ver-
liezen we wel de nodige ervaring.

Dit betekent dat we opnieuw moeten zoeken 
naar invulling voor deze vacature en daarom heb 
ik dit artikel geschreven. 

Zie jij een uitdaging binnen het bestuur, in 
welke rol dan ook, geef dit aan bij een van de 
bestuursleden, dan kun je een leuke uitdaging 
aangaan. 

door: Ger Spreeuwenberg | voorzitter SV Grashoek

Bestuur en invulling functies

Bij deze een artikel over het bestuur, het hoogste orgaan binnen de vereniging na de algemene 
ledenvergadering. Ik schrijf dit artikel om kort aan te geven wat een bestuursfunctie inhoudt en 
hoe belangrijk het is dat we dit goed ingevuld houden.

Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl
Er nog veel meer kanjers zijn? Grashoek 4 
heeft alle teams van onze vereniging achter 
zich gelaten en het klassement Beste Team 
van de Club gewonnen! 

Er vier jeugdspelers als trainer actief zijn 
bij de (nog) jongere jeugd? Job, Rob, Rik en 
Niek, ook jullie zijn kanjers!

Onze vereniging een goede naam heeft 
in het buitenland? We kregen afgelopen 
jaar vier keer de vraag om een wedstrijd te 
spelen tegen een Engelse tegenstander. 
Helaas konden we maar twee keer...

We in het najaarseizoen gewoon weer twee 
F-team hebben? Hoezo vergrijzing? In het 
voorjaar gaan we waarschijnlijk zelfs naar 
drie F-teams! 

wisten jullie dat?
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Nog nooit was SV grashoek de afgelopen 20  jaar zo dicht bij een plaatsje in de vierde klasse 
als afgelopen seizoen. Daarom ook dat de teleurstelling (en terecht) groot was dat uiteindelijk 
promotie niet werd behaald. 

Vele supporters zagen SV grashoek komend 
seizoen al competitie spelen tegen grote broer 
“Kepèl “. Helaas is dit nu met minimaal één 
seizoen uitgesteld. Ondanks de teleurstelling op 
het einde hebben zowel het 1e en 2e elftal het 
uitstekend gedaan. Helaas horen bij de sport 
soms ook teleurstellingen ,waar je als speler 
alleen maar beter van moet worden. Als trainer/
coach ben je continu bezig om een groep en/of 
individu beter te maken waardoor de kans op een 
goed resultaat groter wordt , maar daarbij heb je 
in de sport ook te maken met een aantal factoren 
waar je als coach geen of weinig invloed op hebt. 
Helaas  waren deze factoren op het einde van 
afgelopen seizoen ons niet zo gunstig gezind.
Ondanks wat mutaties in de spelersgroep en een 
sterk gewijzigde competitie-indeling denk ik dat 
we als groep sterk genoeg zijn om komend sei-

zoen weer mee te kunnen/moeten spelen om 
promotie naar de 4e klasse. 

Ook voor het 2e elftal verwacht ik dat de goede 
lijn van na de winterstop wordt doorgetrokken 
waardoor ook hun hopelijk in hun klasse bovenin 
kunnen meedraaien. 
Een belangrijke factor hierin is toch de breedte 
van de selectie , vooral kleinere verenigingen zo-
als ook Grashoek zijn hierbij kwetsbaarder dan de 
wat grotere clubs. Hopelijk kunnen we blessures, 
schorsingen etc. tot een minimum beperken zo-
dat de droom van iedereen die SV Grashoek een 
warm hart toedraagt om in de competitie tegen 
SV Panningen te spelen eindelijk uitkomt.

Ik wens iedereen een mooi seizoen met hopelijk 
dit seizoen wel met een Happy End.  

de Trainer Volgend seizoen wel een ‘happy end’...
door: Nelis Luijten | trainer selectie SV Grashoek

Erwin Pijnenburg en Freek van Oijen volgen de bal aandachtig tijdens het duel 
tegen Kessel op 11 maart 2018
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www.bohaco.nl

goed bekeken ’n klasse beter

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert
Roermondseweg 58

(0495) 54 22 55

Kiest u voor Bohaco, dan kiest u voor kwaliteit. Het ruime 

assortiment bestaat uit ontelbare varianten in kunststof 

en aluminium ramen en deuren. Daarnaast creëert u binnen 

ons eigen serre-systeem ongekende mogelijkheden. De 

vakmensen van Bohaco geven u een eerlijk advies toegepast 

op uw persoonlijke situatie. Bij Bohaco kunt u ook terecht 

voor lichtstraten, overkappingen, glazen schuifwanden, 

zonwering, rolluiken en garagedeuren. Overtuig u zelf en 

maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis of in een van 

onze showrooms.

Seniorencommissie
door: Jo van Oijen

Voetbalseizoen ‘17/’18

Voetbalseizoen 2017/2018 is voorbij en dit 
jaar hebben we echt kunnen genieten van de 
zomer, misschien was het voor sommigen wel 
iets té veel zomer. 

Tevens was het een te dróge zomer. Dit heeft 
weer zijn weerslag gehad op de toestand van de 
speelvelden. Grashoek treft het dit jaar dan ook 
niet met de velden. We hebben niet alleen last 
van de droogte, maar ook last van Engerlingen 
(larven van verschillende kevers) en Emelten (lar-
ven van de langpootmug). Zij eten de wortels van 
het gras op. Dit zijn beestjes die moeilijk te be-
strijden zijn. Een gevolg hiervan is dat de velden 
op dit moment niet of slecht bespeelbaar zijn. In 
goed overleg is dan ook besloten om de velden 
tot eind september zo min mogelijk te belasten. 
Trainingen vinden alleen plaats op het trainings-
veld en niet op veld 2. Alle geplande thuiswed-
strijden tot eind september worden dan ook 
omgezet naar uitwedstrijden. Dit alles heeft ook 
weer een klein voordeel. Op dit moment worden 
de kantine en keuken gerenoveerd en daar krijgt 
de organisatie nu iets meer tijd voor nu er zo lang 
geen thuiswedstrijden worden gespeeld.

Dan even een kleine terugblik op het voorbije 
voetbalseizoen. De doelstelling van het 1e, we 
gaan voor promotie, is helaas niet gehaald. Vorig 
jaar geraakte de prestaties van het 1e direct na de 
winter in een neerwaartse spiraal. Dit jaar zat het 
venijn in de staart van de competitie. Het 1e stond 
bijna het gehele jaar bovenaan maar ze kwamen 
op het eind net iets te kort. Wel werd er een peri-
odetitel behaald en moest er 2 keer tegen Roggel 
worden gespeeld om promotie. Helaas was Rog-
gel een maatje te groot voor onze mannen.
De teleurstelling was dan ook alom erg groot, 
hopelijk krijgt Nelis de selectie weer gemotiveerd 
om aankomend seizoen weer mee te doen om 
de prijzen.

Het 2e had dit jaar wederom een moeilijke start 
maar groeide in het verloop van de competitie. 
Leiders en spelers werden het samen al snel eens 
dat een top 3 positie haalbaar moest zijn, dit 
werd dan ook hun streven. Helaas werd dit net 
niet gehaald. Desondanks een prima prestatie 
jongens.

Het 3e, dit jaar hadden ze het erg lastig. Vooral  het 
begin van de competitie was zwaar. Er waren 
vaak maar net genoeg spelers dus moesten ze 
geregeld een beroep doen op andere teams, 
wat het voetbal niet altijd ten goede kwam. 
Eindstand plaats 10.

Het 4e, net zoals voorgaande jaren was het net 
niet op 1. Een dolenthousiaste groep spelers om 
mee te werken maar ook dit seizoen was er een 
ander team net iets beter. Een doekje voor het 
bloeden was er wel. Grashoek 4 was het best 
presterende team bij sv Grashoek. Top!!

Alle teams hebben een prima prestatie neerge-
zet en als de ontwikkeling van diverse spelers 
zich doorzet dan mogen we een mooi voetbal-
jaar 2018/2019 verwachten.

Seizoen 2018/2019
Voor aankomend seizoen hebben zich niet veel 
spelerswisselingen voor gedaan. Dirk van Lierop 
is gestopt met voetballen. Dirk bedankt voor je 
inzet. 
Vanuit de jeugd zijn alleen Stan Cuijpers, Joep 
Gommans en Rick Vanlier overgekomen. Stan en 
Joep sluiten aan bij de selectie en Rick bij het 3e.

Begeleiding senioren.
Bij 1 en 2 blijft de begeleiding hetzelfde.
Bij de selectie komt er wel een assistent trainer 

lees verder pagina 13 1110



Het kantineproject bijna is afgerond? Trots!

De zonnepanelen overuren hebben 
gedraaid deze zomervakantie?

Alle hoofdtrainers van de combiteams uit 
Grashoek komen? Jo, Jarno, Robin, Martijn 
en Marco: super!

wisten jullie dat?

bij. De 54 jarige Critiën van Goor uit Meijel zal Ne-
lis assisteren bij de selectie.
Bij het 3e stoppen de leiders Niels Wilms en 
Rick  van de Pas. Jongens bedankt voor jullie in-
zet de afgelopen jaren.
Gerard Zegers gaat de leiding van het 3e comple-
menteren.
Bij het 4e komt er een kleine wisseling. Tomas Ku-
rek geeft het vlaggenstokje over aan Radoslaw 
Orzol en gaat Peter en Jo assisteren.

Dan is er nog iets gewijzigd bij het wedstrijdse-
cretariaat. Cendy van Ophoven stopt hier mee 
en Frank Schilder neemt dit over. Cendy bedankt 
voor je jarenlange inzet. Cendy blijft nog wel in 
de scheidsrechterscommissie.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers en supporters be-
danken voor de steun of hulp welke jullie alle-
maal op de een of andere manier bij sv Grashoek 
hebben ingevuld.
Ik wens iedereen een sportief en succesvol 
2018/2019 toe.  

vervolg pagina 11
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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

Team Stand W	-	P
Grashoek 1 3e 26-60
Grashoek 2 4e  18-32
Grashoek 3 10e 22-19
Grashoek 4 2e 21-51

eindstanden senioren

eindsstanden jeugd
[voorjaars] competitie 2018

seizoen 2017-2018

programma Veteranen
najaar 2018

01 sep Grashoek - VVV ‘03 17.00 uur
08 sep Venlosche Boys - Grashoek  17.00 uur
15 sep Grashoek - vv Belfeldia 17.00 uur
22 sep Panningen - Grashoek  16.30 uur
29 sep Grashoek - s.c. Irene 17.00 uur
06 okt HBSV - Grashoek  17.00 uur
13 okt Grashoek - T.S.C. ‘04 17.00 uur
20 okt FCV Venlo - Grashoek  17.00 uur
27 okt Grashoek - vv Helden 17.00 uur
03 nov sv Blerick - Grashoek  17.00 uur
10 nov Grashoek - vv Baarlo 17.00 uur
17 nov vrij
01 dec M.V.C. ‘19 - Grashoek 17.00 uur

Team Stand W	-	P
Koninglust-Grashoek JO19 1 3e 10-19
Koninglust-Grashoek JO17 1 2e 11-27
Grashoek-Koningslust JO15 1 4e 11-20
Grashoek-Koningslust JO13 1 11e 11-3
Grashoek-Koningslust JO13 2 11e 11-7
Grashoek JO11 1 1e 9-25
Grashoek JO11 2 6e 11-18
Voor de teams Grashoek JO9-1, JO9-2 en de 
kabouters worden geen standen bijgehouden 
en gepubliceerd.

Nelis een nieuwe assistent heeft Cretien 
van Goor. Cretien van harte welkom bij 
onze club. 

wisten jullie dat?

De veteranen hebben tijdens de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen 
tegen FCV op een mooie en passende wijze afscheid genomen van 
hun leider Theo van Berlo. Theo bedankt!
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De jeugdspelers drommen samen voor de ramen van de kantine. Het is de jaarlijkse Afsluitdag 
en traditioneel de dag waarop de samenstellingen van de jeugdteams bekend worden gemaakt. 
Een  enkele keer blokkeert een nieuwsgierige vader of moeder het uitzicht.... We zien natuurlijk 
het liefste alleen maar blije gezichten, maar soms is er helaas ook wat teleurstelling als de ge-
zochte naam niet in het gewenste rijtje wordt gevonden. 

Hoe gaat de jeugdcommissie te werk? Al vroeg 
in het voorjaar wordt een lange lijst gemaakt 
van alle jeugdspelers en hun huidige team. 
Die  spelers gaan we groeperen op de geboor-
tejaren die de KNVB ons voorschrijft. Je komt 
komend seizoen bijvoorbeeld in de JO13 als je 
bent geboren in 2006 of 2007. Die indeling die 
daaruit rolt is ons uitgangspunt. Maar dán komt 
het gepuzzel, want je hebt natuurlijk nooit pre-
cies 14 of 15 spelers in de juiste leeftijdsgroep. 
Dit jaar begon het al bij de JO19, waar we maar 
liefst6 spelers van de JO17-leeftijd aan hebben 
moeten toevoegen om een team op de been te 
brengen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor 

de rest van de teams. Wij doen in principe niet 
aan selectie en kijken pas naar niveau als er qua 
aantal spelers een evenwichtiger teamindeling 
kan (of moet) worden gerealiseerd. Die  puzzel 
maken we overigens, voor wat betreft de com-
biteams, samen met de jeugdcommissie van 
Koningslust. Daarna wordt de concept-indeling 
besproken met de huidige teambegeleiding. 
Een enkele keer leidt dat in die fase nog tot een 
aanpassing.

Heeft u na het bovenstaande nog vragen of op-
merkingen dan kunt u die natuurlijk altijd kwijt 
aan iemand van de jeugdcommissie.  

indeling Jeugdvoetbal
door: Frank Schilder

Tijdens de laatste competitie wedstrijd tegen Koningslust werd Tim van Ophoven 
gehuldigd voor zijn 500st wedstrijd wat zeker een unieke prestatie is die niet veel spelers 
kunnen overtreffen.

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:
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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... Er is veel over geschreven en gesproken. Voor 
en na het WK-voetbal. Het wordt eens in de vier 
jaar door de FIFA georganiseerd. Dit keer was 
Europa aan de beurt en Rusland het gastland. 

Nieuw was dat voor het eerst 32 landen 
deelnamen en dat de videoscheidsrechter 
(VAR) zijn opwachting maakte. Zo als altijd 
waren de meningen verdeeld over het grootste 
voetbaltoernooi ter wereld. De een vond er 
niks aan en de ander liet zich lovend uit over de 
voetballende verrichtingen in het grootste land 
van Europa. De waarheid zal wel ergens in het 
midden liggen. 

Hoe ik er zelf persoonlijk over dacht. Heb alle 
64 wedstrijden via de TV gevolgd, althans bij 
de meesten een deel ervan. Het groot aantal 
deelnemende landen is de kwaliteit niet ten 
goede gekomen. Nederland had voor veel 
landen niet onder gedaan. Maar oranje had zich 
gewoon niet geplaatst en dan houdt het op. 

De organisatie was goed en de stadions zaten 
goed vol. Er waren vooral veel wedstrijden 
met een voorspelbare uitslag. Gelukkig niet 
allemaal anders had je zo de voetbalpool kunnen 
winnen. Toch kende dit toernooi enkele echte 
topwedstrijden, Spanje-Portugal 3-3; Frankrijk 
Argentinië 4-3 en België-Brazilië 2-1 om er 
enkelen te noemen. Maar ook een aantal om niet 
aan te gluren,zoals Denemarken-Engeland 0-0. 
Dan heb je weer het gemak van de TV. Je kunt 
dan de knop omdraaien. 

Natuurlijk waren er de nodige verrassingen 
en flops zoals de afgang van de vorige 
wereldkampioen Duitsland. Al na de groepsfase 
kon het team van bondscoach Löw naar huis. 
Ook grote voetballanden als Argentinië, Spanje 
en Portugal konden voortijdig hun koffers 

pakken met natuurlijk ook de topvedetten. 
Opvallend dat geen enkel Afrikaanse land door 
de groepsfase kwam. Uit deze landen komen 
toch veel topspelers die in Europa spelen. Het 
teamverband is niet hun sterkste wapen. 

En dan de verrassingen. Onze Zuiderburen de 
Belgen toonde zich met het winnen van de 
bronzen plak waardige opvolgers van Oranje op 
het vorige WK. Een grote verrassing is het ook 
weer niet. De Rode Duivels hebben al geruime 
tijd een uitstekend team dat met 2-1 Brazilië 
uitschakelde en zag toen de weg naar de finale 
versperd door een 1-0 nederlaag tegen Frankrijk. 

De Franse Haantjes kregen in de finale een 
verrassende tegenstander. Kroatië een klein land 
uit de Balkan met 4 miljoen inwoners. Frankrijk telt 
er tien keer zoveel. De finale was toch een beetje 
een anti climax. Frankrijk toonde zich met 4-2 het 
beste land en werd verdiend wereldkampioen. 

Helaas speelde de arbitrage ondanks of dank 
zij de VAR net als in de vorige twee WK’s een 
negatieve rol. In de eerste helft werd Frankrijk 
door een dubieuze vrije trap en een onterechte 
penalty met 2-1 op het spoor van de wereldtitel 
gezet.. De Nederlandse scheidsrechter Bjorn 
Kuijpers was in deze finale vierde man. Hij en zijn 
team hadden een uitstekend toernooi gefloten. 
Waarschijnlijk kreeg Kuijpers de finale niet omdat 
in vorige WK,s een Europeaan de eindstrijd had 
mogen leiden vandaar dit keer een leidsman uit 
het land van de Paus Argentinië. 

In 2010 keerde FIFA in Afrika aan de deelnemende 
landen 361 miljoen Euro aan prijzengeld uit. In 
Rusland was dat opgelopen naar 680 miljoen. 
Het zou niemand verwonderen als bij het 
volgende WK in Qatar het prijzengeld naar een 
miljard Euro gaat.  

piet Spee Wat opviel tijdens het Wk-voetbal
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In nauwe samenwerking met onze zustervereniging Koningslust  
en Sport2000 De Bruijn hebben wij onze kledinglijn vernieuwd. 
De keuze is wederom gevallen op Masita, met hun nieuwe ontwerp 
Forza. Loop gewoon even binnen bij De Bruijn! 

nieuwe kledinglijn SV Grashoek

VOOR	AL	UW	SLOOPWERK,
SLOOPMATERIALEN	EN
ASBESTVERWIJDERING

Peelweg 20 | 5768 PR Meijel
Telefoon 077-4663448 | Fax 077-4662793 
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De periode van november tot maart is vooral ge-
bruikt voor het op doen van ideeën en voor het 
zoeken van de geschikte partners. Verhaegh Interi-
eur werd bereid gevonden om de bar, bestuurska-
mer en keuken aan te pakken. Dit alles werd tegen 
een mooie maar zeer scherpe prijs gedaan, wellicht 
een stukje clubliefde van onze mede-hoofdspon-
sor? Een kleurrijke verandering mocht ook plaats-
vinden en dat motiveerde de commissie om te 
kiezen voor de “twië kiesblökskes” buiten en voor 
de warme grijstinten binnen. Het buitenaanzicht is 
aangepakt door onze sponsor Fred Engels Schilder-
werken en de binnenkant is aangepakt door onze 
vrijwilligers o.l.v. Stan Hunnekens namens Thijs Mar-
tens Schilderwerken. Natuurlijk werden ook nog 
andere sponsoren benaderd om mee te werken 
aan dit project. Zo werd Leon Engels Tegelwerken 
gevraagd om de tegels te leveren voor in de keuken 
en gaat Leon Allards kitwerk verzorgen in de kan-
tine. Onze voormalig hoofdsponsor Logoproducts 
gaat de club voorzien van enkele foto-attributen in 
de bestuurskamer en kantine. Onze huidige mede-
hoofdsponsor Café Zaal Leanzo verzorgde een 
aantal keer de zeer verdiende lunch. Een nieuwe 
partner werd aangetrokken voor het meubilair, 
namelijk: Datzitt uit Venray. De interieurspecialisten 
van Datzitt zijn op locatie komen bepalen welke 
kleurstellingen voor de nieuwe kantine passend 
zouden zijn, want: “Zij hebben er verstand van dus 
het zal uiteindelijk wel kloppen”. 

De keukenapparatuur werd wederom tegen een 
zeer scherpe prijs aangeschaft via onze eigen ver-
tegenwoordiger en vrijwilliger Robin Peeters. Dat 
Verhaegh aan de bar zou gaan knutselen was on-
vermijdelijk, dus ook met Bavaria werd gekeken 

hoe we de bar konden aanpassen. Daardoor zijn de 
oude “Brand”-kranen vervangen door een mooie 
en moderne Bavaria tap zuil met verlichting. Daar-
naast hebben Bavaria en Drankenhandel Winters 
Liessel samen een sponsorbedrag beschikbaar 
gesteld voor deze verbouwing, evenals de nieuwe 
extra koelingen die in de bar verwerkt zijn.

Onze eigen vakmannen, Rick van Oijen en Luuk 
Houben, zorgde voor het stucwerk en de elek-
triciteitsvoorzieningen. Of Paul en Iris niet te 
vergeten, zij pakte het mooie klusje op om het 
systeemplafond geheel te gaan poetsen. Daar-
naast mogen we zeker de andere vrijwilligers niet 
vergeten want net als in 2000 werd ook deze ver-
bouwing weer gesteund door vele vrijwilligers. 
Denk hierbij aan onze bouwopzichter Martien, 
die elke dag weer ging kijken of er iets veranderd 
was, maar ook aan Marco Smeets die veel sloop- 
en herstelwerkzaamheden heeft verricht. Naast 
Stan Hunnekens waren ook andere jeugd- en 
seniorenleden in de voetbalclub te vinden maar 
ook de oudere garde zoals John Janssen en Piet 
Fleuren kwamen toch eens even kijken en een 
bijdrage leveren. Natuurlijk kan ik nog heel veel 
namen opnoemen die allemaal veel werk verzet 
hebben voor de voetbalclub maar helaas, meer 
woorden mocht ik niet gaan schrijven. 

Wat een dergelijk project mooi maakt is dat het 
door en voor de leden gedaan word. Waar an-
dere clubs moeite hebben met het vinden van 
vrijwilligers hebben wij dit project met z’n allen 
toch mooi vorm weten te geven. Al met al kan 
ik wel zeggen dat ik trots ben op wat we bereikt 
hebben als SV Grashoek in dit project!   

een onmisbaar onderdeel

Zoals ik in de vorige Peelrandkoerier al zei: “Het ‘SV Grashoek-gevoel’ delen wij met zijn allen in 
de kantine. Onze kantine is een ontmoetingsplek waarin wij allemaal onze passie delen: Voetbal. 
Daarnaast moet de kantine ook een blijk van waardering uitstralen naar onze vrijwilligers, want 
zonder vrijwilligers zou een vereniging als SV Grashoek niet kunnen bestaan.”

door: Thom van Mullekom

De kantine
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Jeugdafsluitdag 2018
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kleurplaat
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Jeugdherinneringen

Als je aan een voetballer vraagt wat hem of 
haar het meeste is bijgebleven uit zijn voetbal-
jeugd dan komt al gauw dat kampioenschap, 
dat toernooi of die héle speciale wedstrijd bo-
vendrijven. 

Ikzelf weet nog goed hoe we op een voetbalveld 
naast de drafbaan Duindigt een wedstrijd speel-
den tegen een Duitse tegenstander. Het maakte 
zoveel indruk op mij dat ik zelfs de naam van die 
club nog weet: Oberursel. Die Duitsers moesten 
wel goed te eten krijgen of veel gezonder leven 
dan wij, want ze waren allemaal een stuk groter 
dan wij. Gelukkig verloren wij maar met 0-2 (ook 
dat weet ik nog...), maar het had veel meer kun-
nen zijn. Het was op een toernooi waar wij naar 

toe mochten omdat we dat seizoen kampioen 
waren geworden. Onvergetelijk, wat een jaar!

Nu ik, zoveel jaren later, zelf voetballende kinde-
ren heb realiseer ik me dat die extraatjes levens-
lange herinneringen kunnen opleveren. Gelukkig 
is dat bij svGrashoek breed gedragen en schrij-
ven we de jeugdteams ieder jaar in voor winter-
activiteiten en één of meerdere toernooien. Ook 
doen we er alles aan om een goede gastheer te 
zijn als er weer een Engels team “on tour” is. Of 
een Belgisch, of Duits, om het even. Uiteindelijk 
gaat het om het plezier wat de jonge voetballers 
hebben in het spelletje en daar mogen wij, de 
begeleiding en de ouders, ook dat extra stapje 
harder voor lopen.  

door: Frank Schilder

Foto van Grashoek 1 bij een uitwedstrijd tegen een onbekende tegenstander. Foto is waar-
schijnlijk genomen in het seizoen 1959-1960. Eerst van links Jo Schuyers en tweede Gerrit 
verhaegh, verder is herkenbaar 5e van links Giel Gommans. Wat opvalt op de foto zijn de 
“witte” voetbalschoenen van de speler rechts langs de keeper. Die man was zijn tijd echt ver 
vooruit. Wat en held! Trouwens als ik naar die keeper kijk zou dit wel eens een foto kunnen 
zijn van de eerste interland die Grashoek in dat seizoen speelde tegen Gruen Weisz Oppum 
uit Krefeld. De uitwisseling van de vaantjes duid daar ook weer op.

Uit de oude doos!
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JO11 Kampioen

Het minitoernooi in 2019 op zaterdag 
15 juni plaats vind.

Er 13 Grashoekse deelnemers waren op de 
voetbaldagen in Meijel.

Dat Jo van Oijen weer als leider aanwezig was.

Wij heel veel bewondering hebben voor Jo 
en de spelers, dinsdags was het gewoon 
39 graden op het veld. Het was een warme 
JAKO week.

Tren Dircks 2e werd bij de penalty bokaal na 
een zinderende finale. Er12 schoten nodig 
waren om een winnaar aan te wijzen. 

Jelle Peeters 3e werd in zijn groep.

Voor de rest helaas geen Grashoekse 
spelers in de prijzen vielen. Al waren ze er 
heel dicht bij.. 

Wij volgend jaar hopen op weer meer 
deelnemers uit Grashoek.

wisten jullie dat?

JO11-1 SV Grashoek kampioen

Op zaterdag 26 mei speelden de jongens en meisje van JO11-1 van SV Grashoek hun laatste competi-
tiewedstrijd in Blerick. Met een winnende uitslag van 1-8 wist Grashoek de kampioenstitel te pakken 
van het voorjaarsseizoen 2018. Het team, onder leiding van Ramon Janssen, Bob Douben en Stan Cuij-
pers won deze competitie 8 wedstrijden en speelde een keer gelijk tegen de nummer twee..  
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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

Vullen of voeden

Vrijdag 27 april mocht en Thom van Mullekom, 
Andre Rijs en Jo van Oijen namens svGrashoek 
afreizen naar het Mediapark in Hilversum. Onze 
vereniging was trotse winnaar van de maandprijs 
in de actie Vullen of Voeden: De Bewuste Kantine! 
De uit handen van presentator Wilfred Genee 
ontvangen prijs van € 500 zal goed besteed 
worden! Op de foto’s onze delegatie met Wilfred 
Genee tijdens de overhandiging van de check 
plus een foto van de jeugd die ter ondersteuning 
en promotie werd gemaakt  

Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten; Sam Kessels, Ruben 
Kessels, Wesley v/d Rijdt, Joris Fransen, Duuk 
Houben, Cretien van Goor, Henri van Rijt, 
Leon Daniels, Adrian Hejduk, Ernest Korsak, 
Grzegorz Spiewak en Szsymom Dziudek.

Wij van de volgende leden helaas afscheid 
hebben genomen; Teun Gommans, Artur 
Marszalek, Patryk Pleszka, Dominik 
Swedeck, Artur Dyker, Zebro Andrzej, 
Syc Norbert, Henk van Oijen en Ruud 
Verbruggen. 

wisten jullie dat?
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Verbouwing kantine
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Sponsorcommissie volop in beweging!

De sponsorcie is volop in beweging. Er is nieuw jong bloed bijgekomen met nieuwe impulsen. Ie-
dereen draagt zijn steentje bij waardoor onze club financieel gezond is. Bij de KNVB zouden we 
zondermeer ingedeeld worden in categorie 3 (goed). Dat is een pluim waard.

Als je op de Peelrand komt dan zie je dat bijna het 
gehele hoofdveld is omzoomd met prachtige re-
clameborden van onze sponsoren. We kunnen 
met recht trots zijn op onze sponsoren, en zeker 
op de vrijwilligers die ervoor zorgen dat we spon-
soren hebben, maar vooral houden. Zodoende 
komt de continuïteit ook niet in gevaar.
Op 27 mei 2018 hebben we als sponsorcie voor 
de eerste keer een andere invulling gegeven 
aan “de laatste thuiswedstrijd”. De sponsoren en 
vrienden van SV Grashoek werden ontvangen 
met koffie en Limburgse vlaai, en werden tijdens 
en na de wedstrijd voorzien van een natje en een 
droogje. De wedstrijd tegen Koningslust werd 
gewonnen, en de sponsoren beleefden een pret-
tige middag op onze Peelrand. 
Verder is vermeldenswaardig dat de sponsorcie 
ook niet ontkomt aan digitalisering. Ondanks 

de nieuwe wet AVG hebben we ons sponsorbe-
stand voor een groot gedeelte gedigitaliseerd in 
het programma Sponsit. We zien nu al de voor-
delen hier van in omdat alle afspraken in een 
handomdraai digitaal beschikbaar zijn. Weer een 
stap in de goede richting.
Tot slot willen we nogmaals een oproep doen 
aan onze leden. Als je op welke manier dan ook 
signalen oppikt in je netwerk of bij je werkgever, 
meldt dit dan bij een van de sponsorcieleden. 
Koude acquisitie is het moeilijkste wat er is. Als 
we gebruik kunnen maken van “een kruiwagen” 
van een van onze leden, dan zijn we hierbij zeer 
gebaat.

Nogmaals dank aan onze sponsoren, en bedenk 
als je iets wil kopen: U koopt toch ook bij onze 
sponsoren!  

Sponsorcommissie

door: André Rijs

Verbouwing kantine
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Afgelastingen
Voor afgelastingen raadpleeg vooral onze eigen 
website hierop worden de afgelastingen up to 
date gemeld of het nu gaat om een algehele af-
gelasting, een afgelasting van een wedstrijd van 
jou team of van de training. Het komt altijd direct 
op de site te staan als wij het weten. 

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

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

Blessures
Fysio & Sport Meijel verzorgt de blessurebehan-
delingen bij SV Grashoek website https://www.
fysiosportmeijel.nl. William van der Heijden zal 
vanaf 29 augustus 2017 als vaste fysiotherapeut 
voor SV Grashoek iedere dinsdagavond onge-
veer een uur aanwezig zijn vanaf 18.45 uur voor 
de selectie van SV Grashoek. Dit uur is bedoeld 
voor het screenen van klachten, adviseren/infor-
meren en korte behandelingen zoals massage 
en/of tapen. Afhankelijk van de diagnose van de 
klacht kan er dan een vervolgafspraak worden 
gemaakt om de blessure te laten behandelen in 
hun praktijk. Dit is uiteraard vrijblijvend.

William zal ook op de club beschikbaar zijn voor 
de andere senioren, alsook voor de JEUGD. We 
zien steeds meer blessures bij jongeren en we 
vinden het belangrijk om deze snel te verhelpen

Elftalsamenstelling
Bij de senioren worden de elftallen in overleg 
met de trainer en de leiders van de desbetref-
fende elftallen samengesteld. Bij de jeugd zijn 
we gebonden aan de volgende leeftijdsgrenzen:
Kabouters  geboren op of na 01-01-2012
JO 9 ` spelers geboren op of na 01-01-2010
JO11  spelers geboren op of na 01-01-2008
JO13  spelers geboren op of na 01-01-2006
JO15  spelers geboren op of na 01-01-2004
JO17  spelers geboren op of na 01-01-2002
JO19  spelers geboren op of na 01-01-2000

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

Tenue
Alle elftallen, zowel senioren als junioren, krijgen 
shirts van de club. Deze worden per team cen-
traal, tegen vergoeding, gewassen te worden. De 
vergoeding die de speler moet betalen ( 7 of 8 
euro) wordt samen met de contributie geïnd. 

De broek en de sokken dient men in principe 
zelf aan te schaffen. De kleur van de broek dient 
geheel zwart te zijn. De sokken zijn geel-zwart 
gestreept en worden in het najaar 2016 vanwege 
de omschakeling naar de combiteams éénmalig 
door de vereniging aangeschaft en aan de spe-
lers verstrekt.

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

3e elftal / vet. Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur

4e elftal Woensdag 20.00 tot 21.30 uur
Keepers  Dinsdag 19.30 uur

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

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

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

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

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

JO11-1 Woensdag 18.30-19.30
 Vrijdag 18.30-19.30

JO 9-1 Woensdag  18.30-19.30

JO 9-2 Woensdag  18.30-19.30

Kabouters Woensdag  18.30-19.30

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

Contributie	2018-2019
De contributie bedraagt momenteel:
• Actieve senioren zonder functie 165 euro* 

(Veteranen 130 euro)
• Actieve senioren met functie 125 euro* 

(Veteranen 90 euro) 
• Niet actief lid zonder kaderfunctie 45 euro
• Niet actief lid met kaderfunctie 13 euro

algemene informatie
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• Junioren geboren op of na 
 1-1-1999 en voor 1-1-2003  98 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2003 en voor 1-1-2009  85 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2009 69 euro ***
• Contributie kabouters  42 euro ***

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

Voor het aankomende seizoen is er een belangrij-
ke wijziging doorgevoerd op de contributie voor 
alle vrijwilligers die zelf niet actief spelen. Omdat 
we (nieuwe) leden willen stimuleren om een ka-
derfunctie te vervullen binnen onze vereniging is 
de contributie voor deze leden verlaagd naar een 
bedrag van €13,00. Dit bedrag komt ten goede 
van de KNVB bondscontributie waarin een col-
lectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverze-
kering zijn opgenomen.

Stichting	leergeld	peel	en	maas
Jeugdleden van svGrashoek 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. 
Leergeld Peel en Maas, onderdeel van de lande-
lijke Stichting Leergeld, biedt kinderen in de leef-
tijd van 4 – 21 jaar, van wie de ouders een laag 
inkomen hebben (tot maximaal 120% van het 
bijstandsniveau), hulp onder andere door het be-
talen van contributies voor verenigingen op het 
gebied van sport en cultuur. Verder kan Leergeld, 
afhankelijk van de behoefte en het beschikbare 
budget, de benodigde sportkleding toekennen. 
Leergeld Peel en Maas werkt nauw samen met 

het JeugdFondsSport en het JeugdFondsCul-
tuur. Een aanvraagformulier vindt u op de web-
site www.leergeld.nl/peelenmaas.

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

Vervoer
Voor de jeugd wordt het vervoer geregeld zoals 
in het voorgaande jaar. Dit houdt in dat ouders 
ieder 1 à 2 keer per half jaar aan de beurt komen 
om spelers naar de uitwedstrijden te brengen. 
De jeugdafdeling geeft voor het seizoen een lijst 
uit waarop staat welke ouders aan de beurt zijn. 
Zo hebt u ruimschoots de gelegenheid om iets 
te regelen, mocht een bepaalde datum u niet 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 roken in 
de auto is uiteraard uit den boze, zowel tijdens als 
vlak vóór het vervoer van de kinderen.
 
Het vervoer naar de uitwedstrijden bij de 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 kin-
deren zijn zeer kwetsbaar als deze doelen om-

vallen. Daarom is het noodzakelijk dat wij onze 
verplaatsbare doelen altijd goed vastzetten. 
De doelen mogen alleen los worden gebruikt 
als er doorlopend toezicht is van een bevoegd 
persoon (trainer) die er tevens voor zorgt dat de 
doelen na afloop weer op de daarvoor gereser-
veerde plaats tussen het trainingsveld en het bij-
veld worden vastgezet. Deze regels gelden ook 
voor het grote verplaatsbare 7 meter doel. Met 
dien verstande dat met behulp van gereedschap, 
een sleutel die in het ballenhok ligt, dit doel op 
elke willekeurige plek kan worden vast gezet.

Leiders	en	trainers	controleer	voor	en	na	
iedere	activiteit	of	de	doelen	vast	staan.
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Ralph Verhaegh, Wilco versleeuwen en Hans Janssen (Bevo – Grashoek).

Uit de oude doos!
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SENIOREN
Trainers	Senioren
Nelis Luijten Hoofdtrainer selectie
Luc Steeghs Ass. trainer 1e en 2e

Cretien van Goor Ass. trainer 1e en 2e

Jo van Oijen Trainer 4e team
Frank Timmermans Keeperstrainer

1e elftal
Nelis Luijten Hoofdtrainer selectie
Stanley Cuijpers Leider
Peter Adriaans Grensrechter

2e elftal
Thijs Sijben Leider
Luc Steeghs Leider
Marcel van Heugten Grensrechter

3e elftal
Piet Fleuren Leider
Gerard Zegers Leider
Peter-Jan Strik Ass. Leider
Bart van Esseveld Grensrechter

4e elftal
Peter Haenraets Leider
Tomasz Kurek Leider
Jo van Oijen Trainer
Radoslaw Orzol Grensrechter

Veteranen
Vacature Leider
Frank Janssen Grensrechter

JUNIOREN	EN	PUPILLEN
Trainers	en	Leiders	Jeugd
Frank Timmermans Keeperstrainer

JO19-1
Jo van Oijen  Trainer/Leider
Frank Schilder Leider
Mike Ottenheijm Leider

JO17-1
Jarno Steeghs Trainer/Leider
Ramon Janssen Trainer/Leider
Roel Hunnekens Leider

JO15-1
Robin Peeters Trainer
Jurjen Verbong Trainer/Leider
Ton van Oijen Leider
Marco van de Goor Trainer

JO13-1
Martijn van Haastert Trainer/Leider
Leroy Janssen Trainer/Leider
Frank Schers Leider
Raoul Bennenbroek Trainer
Bart Janssen Trainer

JO13-2
Marco Smeets Trainer/Leider
Jeroen Dircks Leider
Raoul Bennenbroek Trainer
Ramon Janssen Trainer
Bart Janssen Trainer/Leider

JO11-1
Bas Gloudemans Trainer/Leider
Edwin van de Goor Trainer/Leider

JO9-1
Ralph Verhaegh Trainer/Leider
Job Janssen Trainer
Rob Engels Trainer/Leider
Rob Draak Trainer
Maarten van Teeffelen Trainer
Henri van Rijt Leider

JO9-2
Peter-Jan Strik Trainer/Leider
Ralph Verhaegh Trainer/Leider
Job Janssen Trainer
Rob Draak Trainer

Kabouters
Luuk Houben Trainer/Leider
Leon Daniels Trainer/Leider
Niek Schilder Trainer/Leider
Rik Peeters Trainer/Leider

HOOfDBESTUUR
Ger Spreeuwenberg Voorzitter
Roel Geurts Financiën/Penningmeester
Martijn van Haastert Jeugd
Jo van Oijen Senioren
Lowie Timmermans Algemeen
Andre Rijs
Iris Fahner  Secretaris
Thom van Mullekom Kantine

COMMISSIES
Commissie	Senioren
Jo van Oijen Voorzitter
Ger Spreeuwenberg
Frank Schilder Wedstrijdsecr. Senioren

Commissie	Jeugd
Martijn van Haastert Voorzitter
Frank Schilder Wedstrijdsecr. Jeugd
Marco Smeets Coördinator J011, JO9 en 
 Kabouters
Richard Janssen Technisch coördinator
Robin Peeters

Samenwerking	Koningslust
Leon Gommans
Richard Janssen
Robin Peeters

Commissie	financiën
Roel Geurts Penningmeester
Hans Hunnekens
Riek Pijnenburg Financiële administratie
Truus Janssen Ledenadministratie

Commissie	Coöperatie
Peter Haenraets Algemene contactpersoon, 
inkoop
Roel Geurts Financiën
Martien Peeters Groenvoorziening
Lowie Timmermans Contactpers. hoofdbestuur

Commissie PR
Ralph Verhaegh Voorzitter
Roel Hanssen
Hans Hunnekens
Piet Fleuren
Gerard Pijnenburg
Dion van Mullekom
Stan Hunnekens
Andre Rijs

Commissie	Minitoernooi
Frank Schilder Voorzitter
Martien Peeters Horeca, accommodatie, 
 technisch beheer
Erwin Pijnenburg Promotie, festiviteiten
Flip Zeegers Promotie, festiviteiten
Rick Graus
Paul Strik Horeca
Mike Steeghs Promotie, festiviteiten
Thom van Mullekom Promotie, festiviteiten
Tim van Ophoven Activiteiten commissie
Hans Cuijpers  Activiteiten commissie

Team info SV Grashoek
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WIVO Grashoek
Helenaveenseweg 13, 
5985 NK GRASHOEK

T: (077) 308 2540
E: info@maessentuinenpark.nl

Openingstijden: 
werkdagen 08:00 - 17:00
zaterdag 08:30 - 12:00

VERKOOP

VERHUUR

BEREGENING

ONDERHOUD

Commissie Website en Communicatie
Frank Schilder Voorzitter, 
 correspondent Jeugd
John Janssen Webmaster, Peelrandkoerier, 
 Correspondent Grashoek 1
Mike Steeghs Websitebeheer
Roel Hanssen Sponsoring
Peter-Jan Strik Peelrandkoerier
Jac Haenraets Fotograaf
Piet Spee Correspondent Grashoek 1
Martijn van Haastert Correspondent Pupillen
Luc Maessen Website

Activiteitencommissie
Hans Cuijpers Voorzitter
Tim van Ophoven
Jarno Steeghs
Luuk Houben
Rick van de Pasch
Brandon Sijben
Iris Fahner

Commissie	Jeugd	Afsluitdag
Edwin van de Goor
Erwin Pijnenburg
Richard Janssen
Rick Graus
Tim Koch

Scheidsrechterscommissie
Lowie Timmermans
Cendy van Ophoven
Peter van Heughten

OVERIGE	TAKEN	2018/2019
fysiotherapie
William van der Heijden 
Fysio & Sport Meijel

Consul
Toon van der Werf

SV Grashoek op dit moment 165 leden heeft 
waarvan 80 jeugdleden en 185 senioren?

De Jumbo spek de kas actie weer gestart is, 
steun SV Grashoek en deponeer de voucher 
in box 3.

wisten jullie dat?

Winnaar van beste team 2017-2018 Grashoek 4
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Hoofdsponsors
Autobedrijf Grashoek
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

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

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

Tassensponsor	4e

ANTOM Agro-klussenbedrijf

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

Sponsor	Jassen	Jeugdleiders
BOHACO

Consumptiebonnen
Nic Houben Woningstoffering 

Tenuesponsors
Beej Wilmach Antiek
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Coöperatie AB Werkt
Food4Mind.Com
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Autobedrijf Grashoek 
MaakMuziek.nl

Reklamebordsponsors
ABC Hekwerk
Alards Montage
ARDEE
Artifice Beletteringen BV

sponsorsOnze

Auto & Motorrijschool Gommans
Autobedrijf Grashoek 
Autobedrijf van Ninhuijs
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
BOHACO
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Cafe Ramones
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Café Zaal Dotje
Coolen-Pluijm
Coppers & Partners
Dikker bv
Djeenz
Enorm Jan Reijnen B.V.
Fien Bos Uitvaartzorg
Fietswinkel De TandeM
Flexstairs
Food4mind
Fred Engels Schilderwerken 
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Golfschool Kapelkeshof
Gommianz 
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox Hoveniersbedrijf 
Heldens springkussenverhuur
Heldense Kantoor Installaties
Hovensbos Dierenpension
Jacobs Advies 
Janssen Montage
Janssen Uitvaartverzorging
Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom Montage
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Kellerberg Bosgoed B.V.
Kultura Veenproducten
Leenders IT
Leenders-Gielen adviseurs

Leon Engels Tegel-en Marmerwerken
Logo Products
Maessen Tuinen
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V. 
Mertens bv
Mobers & Dings notarissen
Multigrow Grashoek BV
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Nic Houben  Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon
PetsNmore
PJG Sonnemans & Zn.Trappenfabriek
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Salarispoint
Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos Dakbedekkingen BV
Stucadoorsbedrijf Huub van Bree
Summa Adviesgroep Bv
TDR Technische Dienst Rutten
Teegrow
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Tim van Ophoven
Tuinbouwservice Grashoek
van Doren Engineers Beringe BV
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Van Roij Kasseien
VDM parket
Veba 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Verkoelen groep
Versto Limburg
Vrienden van PSV
Wilms autohandel
WIRO dakwerken b.v.
Zegers VOF Begrafenisonderneming

Scorebord	sponsors
Bakkerij Jacobs
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Jabekon Panningen bv
JUMBO Panningen
Luuk Houben Technical Support
Melcon Handelsonderneming
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Vrienden van VVV Venlo
WP Haton

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

Banner	internet
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Hacumo montage
Partyservice Hans Janssen
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

lees verder pagina 41

4948



vervolg pagina 39

financiële	sponsors
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro

Balsponsors
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Multigrow Grashoek BV
Partyservice Hans Janssen
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

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

Briefpapier	sponsor
Autobedrijf Grashoek 
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Hacumo montage
Partyservice Hans Janssen
Teegrow
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

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

Internet	link	sponsor
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Coöperatie AB Werkt
Hacumo montage
Klimplant Ruud Teeuwen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur   
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