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Voorwoord
We mogen weer de wei in!

De resultaten van de herfstcompetitie gelden als 
basis voor de indeling van het voorjaar. De twee 
kampioenen zijn dan ook voor de komende 
maanden in één of zelfs twee klassen omhoog 
geplaatst. De andere teams spelen allen in de-
zelfde klasse als voorheen. Toch betekent dat 
niet, dat je dezelfde teams tegen komt. De KNVB 
probeert overal rekening mee te houden.

Nieuw dit voorjaar – en dat is een primeur voor 
SV Grashoek – is de inschrijving van de JO8-1. 
Sinds anderhalf jaar biedt de KNVB de mogelijk-
heid om op ieder niveau tegen leeftijdsgenoten 
te spelen. Dit is voor de meeste spelertjes het 
beste voor hun ontwikkeling. Het nieuwe team 
wordt gevormd uit de grote groep kabouters die 
we hebben. Onder leiding van Leon Daniels en 
Luuk Houben zullen deze jongens het opnemen 
tegen hun leeftijdsgenoten van onder andere 
Helden, Maasbree, Meijel en Baarlo.

door Martijn van Haastert | voorzitter Commissie Jeugd 

Voordat we vooruitblikken naar de voorjaarscompetitie, kijken we even terug naar een succesvol 
najaarsseizoen. Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie hebben we tijdens een druk gezochte 
kampioensreceptie de JO9-1 en de JO11-1 gehuldigd voor de behaalde kampioenschappen. 
Beide teams werden ongeslagen kampioen; er werd zelf niet gelijk gespeeld! Ook bij de andere 
teams werden met enige regelmaat mooie succesjes geboekt.

De combi-team hebben een goede herfst-
competitie gespeeld. De samenwerking tussen 
VV Koningslust en SV Grashoek verloopt steeds 
beter. Toch zijn er altijd punten die verbeterd 
kunnen worden. Daarom zijn we blij, dat zij een 
nieuwe jeugdvoorzitter gevonden hebben. 
Dit maakt het overleg tussen de beide verenigin-
gen gemakkelijker.

Binnen de jeugdcommissie van SV Grashoek 
hebben we deze zomer afscheid genomen van 
Robin Peeters. Na meer dan 12 jaar trouwe dienst 
gaf hij aan om liever weer van dichterbij een 
team te coachen. Hij is dan ook sinds september 
de nieuwe leider van het combi-team JO15-1.

Rest mij om alle jeugdteam, alle coaches, alle 
trainers en alle andere vrijwilligers een geweldig 
voorjaar toe te wensen. It giet oan…!  
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Activiteiten kalender 2019
12 april  Vrijwilligers avond
19 mei Laatste competitie wedstrijd thuis 

8 juni  Jeugdafsluitdag
15 juni Minivoetbaltoernooi

Kijk voor een de actuele kalender op onze website: www.svgrashoek.nl

In het najaar eindelijk het laatste stuk 
afrastering is vernieuwd? De oude palen 
achter het trainingsveld en veld 2 stonden 
er precies 50 jaar, sinds de opening van 
Sportpark De Peelrand! 

De nieuwe afrastering ballen doorlaat? 
Golfballen wel te verstaan... 

De afrastering aan de kant van de druiven 
van de buren met tie-wraps bij elkaar wordt 
gehouden? Machines zijn toch sterk hè... 

wisten jullie dat?

Op 10 december is onze vrijwilliger en bijna 40 jarig lid Huub Steeghs overleden. Een zwaar 
verlies voor ons allemaal maar vooral voor Annie, Jarno, Mike, Sanne en Koen. Heel veel 
sterkte namens alle leden van SV Grashoek en nogmaals bedankt voor wat Huub allemaal 
gedaan heeft voor onze club. Op bijgaande foto Huub links op de foto als leider van de E3 
die in mei 2007 kampioen werd. Van dit team zijn er nog 2 voetballers actief. Natuurlijk in 
het midden Jarno Steeghs en geheel rechts Chris Hunnekens die langs zijn vader Hans staat 
die ook leider was. 

Huub Steeghs overleden
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl
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Na een kwakkelende winterstop zijn we einde-
lijk weer aan het voetballen , met door de vele 
afgelastingen een overvol programma .

Eén van de doelstellingen voor beide teams was 
top 3 spelen , wat tot op heden prima gelukt is. 
Dit alles ondanks de kwetsbaarheid doordat we 
door een aantal blessures een vrij smalle selectie 
hebben . Maar dankzij de fantastische medewer-
king van iedereen lukt het toch om elk weekend 
weer voldoende spelers op de been te krijgen. 
Blessures , vakanties etc. zullen straks bepalend 
zijn voor het bereiken van deze doelstellingen, 
waarbij natuurlijk ook de geluksfactor een niet te 
onderschatten onderdeel is.

Voor mijzelf komt er dan na 3 seizoenen een ein-
de aan de samenwerking met SV Grashoek. Een 
bewuste keuze omdat ik vind dat een hoofdtrai-
ner in het amateurvoetbal niet langer als 3 jaar bij 
een club actief moet zijn. 

In de beginperiode had ik meer het idee dat ik 
met kindervakantiewerk op stap ging dan met 
een eerste elftal. Maar nu bijna drie jaar verder 
kan ik toch wel stellen dat deze spelersgroep zich 
erg goed heeft ontwikkeld en we met z’n allen 
SV grashoek weer op de kaart hebben gezet. 
Behalve de voetbaltechnische ontwikkeling is 
het ook “sjon” om te zien dat de onderlinge sfeer 
in de groep, bij zowel spelers als ook technische 
staf, uitstekend is. Natuurlijk hopen we allemaal 
dat we op het einde van dit seizoen nog een pro-
motie kunnen vieren , maar mocht dat niet zo zijn 
dan denk ik toch dat we de basis hebben gelegd 
voor een mooie toekomst .

Terugblikkend hebben we als gehele familie een 
geweldige tijd gehad bij SV Grashoek. En on-
danks dat ik komend seizoen bij SV Neerkandia 
aan de slag ga zullen jullie ons zeer zeker ook 
daarna nog eens terug zien bij deze mooie ver-
eniging. 

de Trainer door: Nelis Luijten | trainer selectie SV Grashoek

Leike Cuijpers soleert tussen 2 VCH spelers door in de wedstrijd tegen de Horsterweg die op 
zondag 21 oktober werd gespeeld. Jordi Luijten kijkt op de achtergrond toe.
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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 ‘18/’19

Al jaren blijkt de winterstop meer een gedwon-
gen regenstop te zijn. Als ik me het voor de 
geest haal dan hebben de lagere teams geen 
enkele wedstrijd meer in december gespeeld.

Op 9 december heeft het 1e elftal zijn laatste 
wedstrijd van 2018 gespeeld. De andere data 
werden de wedstrijden vanwege de slechte 
weersomstandig heden afgelast. Resultaat, de 
meeste standaard teams zitten nog bij lange na 
niet op de helft van de te spelen wedstrijden. 
En dan hebben we ’t nog niet eens over de 
lagere teams. KNVB, is het dan wel zo verstandig 
om de competitie pas eind september te laten 
beginnen? Noodgedwongen begint voor 
de meeste teams de competitie weer eind 
januari 2019. Met als resultaat dat met stellige 
zekerheid tot na de carnaval óók weer de helft 
van de wedstrijden worden afgelast vanwege 
slechte velden. KNVB, waar is onze winterstop? 
Maar, even genoeg geklaagd. De KNVB heeft 
hierover haar eigen ideeën waar we moeilijk 
inspraak in krijgen. Punt!

Dan toch even kijken wat onze teams in de 
afgelopen wedstrijden hebben gepresteerd.

1e Elftal
Doet het erg goed. Heeft net niet de 1e periode 
gepakt en staat nu op een paar punten van 
de koploper. Helaas beginnen de vele zware 
blessures, Bas Maessen, Dirk van Lierop en Raoul 
Bennebroek, stiekem hun tol te eisen. Toch als 
iedereen voor elkaar blijft knokken en als team 
de wedstrijden in gaat, kunnen er nog mooie 
dingen gebeuren.

2e Elftal; 
Staat op dit moment op de 2e plaats. Het is 
een erg jonge groep met een mooie ambitie. 

Tenminste, ik hoor al geluiden van, “we gaan 
voor het kampioenschap”. Ik vind dit een goede 
instelling. Je mag als groep best een streven 
hebben, maar pas op, want je kent het gezegde 
“verkoop de beer niet voordat hij geschoten is”. 
Jongens, top. Ga er voor.

3e Elftal; 
Dit gaat iets minder goed. Het komt maar 
moeilijk bij de laatste plaatsten weg. De oorzaak 
is moeilijk te pijlen. De groep zit lekker in elkaar, 
alleen misschien wat weinig spelers en ze zijn 
dus afhankelijk van aanvulling uit de andere 
teams. Misschien dat het verstandig is dat de 
spelers af en toe hun gezicht laten zien op het 
trainingsveld. Op woensdagavond samen met 
het 4e trainen? Kom op jongens!!!

4e Elftal; 
Na een zeer matige competitiestart hebben 
ze zich toch weer in de subtop genesteld. Het 
begin van de competitie ging erg stroef door 
de vele blessures en de vele afwezigen. Maar op 
dit moment is er ook een duidelijk verschil met 
voorgaande jaren. De laatste jaren was er steeds 
een trainingsopkomst van gemiddeld 18 spelers. 
Tegenwoordig mogen we al blij zijn als er 12 
spelers komen trainen. Gemakzucht? Jongens 
neem jullie verantwoordelijkheid en treed weer 
eens als team naar buiten.

Dan nog iets over de begeleiding seniorenteams. 
Zoals iedereen weet hebben Nelis en sv Grashoek 
in onderling overleg besloten om na dit seizoen 
ieder hun eigen weg te gaan. Nelis staat voor het 
aankomend seizoen bij Neerkant aan het roer. Wij 
wensen hem heel veel succes.

lees verder pagina 13
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Grashoek heeft voor het seizoen 2019/2020 Wil 
Bongers bereid gevonden om bij ons aan de slag 
te gaan. Wil heeft een behoorlijke staat van dienst 
als voetbaltrainer. Op dit moment is hij voor het 
2e seizoen trainer bij RKSVN. Wat de rest van de 
begeleiding bij de senioren betreft komen er een 
paar plekjes vrij bij het 1e elftal. Stanley Cuijpers 
heeft aangegeven dat dit zijn laatste seizoen als 
leider is. Peter Adriaans stopt als grensrechter. 

Dan wil ik nog even de commissie scheids-
rechters aanhalen. De laatste paar jaar trokken 
Lowie Timmermans, Cendy v. Ophoven en Peter 
v. Heugten de kar om scheidsrechters te bege-
leiden en binnen te halen. Lowie is gestopt als 

bestuurslid en ook tevens bij de scheidsrechters-
commissie. Lowie bedankt voor je inzet. Hoe we 
hier invulling aan gaan geven is nog niet bekend. 
Wat wel bekend is, is dat we dringend op zoek 
zijn naar nieuwe scheidsrechters voor de senio-
ren maar ook voor bij de jeugd.

Vacatures;
Leider en grensrechter 1e elftal.
Scheidsrechters voor bij de senioren en de jeugd.
Plus, actieve spelers. Vooral spelers welke nog op 
een gezellige manier een balletje willen trappen 
zonder verdere prestatiedrang. Hoogstens voor 
de 3e helft!

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

vervolg pagina 11
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GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS
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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 2e 13-30
Grashoek 2 2e  10-22
Grashoek 3 10 10-5
Grashoek 4 4e 11-23

Tussenstanden senioren

Eindsstanden jeugd
[najaars] competitie 2018

seizoen 2018-2019 | per 24 februari 2019

Programma Veteranen
voorjaar 2019

23 feb VVV ‘03 - SV Grashoek  16 uur
09 mrt SV Grashoek - Venlosche Boys 17 uur
16 mrt  SV Grashoek - vv Belfeldia 17 uur
23 mrt  SV Grashoek - Panningen(A) 17 uur
30 mrt  s.c. Irene - SV Grashoek  16 uur
06 apr SV Grashoek - HBSV 17 uur
13 apr T.S.C. ‘04 - SV Grashoek  16 uur
20 apr SV Grashoek - FCV Venlo 17 uur
27 apr vv Helden - SV Grashoek  17 uur
04 mei SV Grashoek - sv Blerick 17 uur
11 mei vv Baarlo - SV Grashoek  17 uur
25 mei SV Grashoek - M.V.C. ‘19 17 uur

Team Stand W - P
Koninglust-Grashoek JO19-1 2e 9-21
Koninglust-Grashoek JO17-1 4e 9-14
Grashoek-Koningslust JO15-1 8e 11-10
Grashoek-Koningslust JO13-1 4e 11-23
Grashoek-Koningslust JO13-2 8e 9-5
Grashoek JO11-1 1e 9-27

Voor de teams Grashoek JO9-1, JO9-2 en de 
kabouters worden geen standen bijgehouden 
en gepubliceerd.

Kaboutervoetbal is niet alleen voetballen het is ook plezier hebben en lekker genieten van 
een mooi najaarsavond zoals deze 2 voetballertjes dat laten zien

15



Soemeersingel 3  •  Helenaveen  •  T 0493 53 92 19  •  www.cafetariatveen.nl

Eten aan de mooie Helenavaart...
Eethuis & Cafetaria 't Veen is een plek waar je, na een actieve 
bezigheid, midden in de Peel, gastvrij ontvangen wordt 
op ons ruime terras aan de Helenavaart of binnen in ons 
eethuis/ cafetaria.

Kom en proef onze:
- Brabantse frietjes
-  Snacks, uitsmijters en tosti's
-  Gevulde soepen uit eigen keuken
-  Verse belegde pistoletjes
-  Warme schotels met salade
-  Peellandcoupe met Helenaveense 
 vruchten
-  Koffie of warme chocolademelk 
 met Peels appelgebak
-  Bier, wijn en frisdrank

Oude voorzitter 
Nol Haenraets voor de 
oude kantine tijdens 
een toespraak. Nol was 
gedurende 2 periodes 
voorzitter. Van 1958 tot 
1960 en van 1971 tot 1975. 
Helemaal links op de foto 
is Thei Gielen nog te zien 
die jaren leider van de 
veteranen was. En helemaal 
rechts zittend Henk Krekels 
die leider van het 4e elftal is 
geweest. 

Uit de oude doos!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie had onze voorzitter nog een grote verrassing in petto. Ge-
heel onverwachts werd Piet Spee naar voren geroepen en werd hij door Ger tot erelid van 
SV Grashoek benoemd. Piet ontving een mooie oorkonde en binnenkort zal Piet samen met 
enkele bestuursleden een wedstrijd van zijn 2e grote voetballiefde bezoeken Hansa Rostock. 

Erelidmaatschap Piet Spee
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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
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Bijzonder...

GEZOCHT: LEIDER VETERANEN

Het is geen gewone winter. Een met veel 
sneeuw en ijs. Nee, het is een kwakkelwinter. 
Een winter die het programma van de voet-
ballende amateurs danig in de war schopt. 
Dit  heeft inmiddels tot vele afgelastingen ge-
leid en het einde is nog niet in zicht. Het wed-
strijdverloop is danig verstoord en de ranglijs-
ten scheef gegroeid. 

Grashoek kwam voor het laatst in actie op 
9 december tegen Kronenberg. Alle geplande 
wedstrijden in januari werden afgelast. Ook bij 
begin februari zijn de vooruitzichten ongun-
stig. Nog 16 wedstrijden heeft Grashoek voor 
de boeg, waarvan drie uit het eerste deel van 
de competitie. Bij sommige clubs zelfs meer. 
Over het gepresteerde door onze vaandeldra-
gers mag men best tevreden zijn. Op één club 
na VOS Venlo hebben de geelzwarten de min-
ste verliespunten. Ook het doelsaldo laat mooie 
cijfers zien 40-10. Dus volop in de race voor een 
prijs. Toch schuilt er een adder onder het gras, die 
er op wijst dat het zwaarste gedeelte nog moet 
komen. Grashoek speelde al zes thuiswedstrijden 
die allemaal werden gewonnen. Er zaten wel een 
paar partijen bij waarin de supporters heel lang 
op de driepunter moesten wachten. De wed-
strijden op De Peelrand ging het tegen ploegen 

uit het rechterrijtje. Op vreemde bodem kwam 
men pas vier keer in actie maar wel tegen ploe-
gen van zwaarder kaliber. Tegen VOS werd met 
2-1 de enige nederlaag geleden. Ook tegen de 
huidige koploper SV United werd in Wanssum 
punten-verlies 1-1 geleden door een late ge-
lijkmaker. Een sterke wedstrijd in Leunen tegen 
een gedegradeerde 4e klasser eindigde in 0-1. 
Toch ontwikkelt de titelstrijd zich langzaam tus-
sen een viertal clubs, waarbij zich ook nog een 
paar out siders kunnen voegen. te meer omdat 
nog zoveel wedstrijden moeten worden inge-
haald. Het worden ongetwijfeld nog boeiende 
maanden. Zeker in april zal het op veel velden 
weer druk worden.

Ook in de reserve 5e klasse 10, waarin Grashoek 2 
uitkomt, een grote achterstand in de gespeelde 
wedstrijden. De geelzwarte reserves kwamen 
pas 7 keer in actie. In de eerste wedstrijd werden 
punten verloren 2-2, daarna 6 keer op rij gewon-
nen. Grashoek 2 strijdt om de titel met NWC 7 uit 
Asten dat nog geen punt heeft verloren. De geel-
zwarte reserves komen nog twee keer tegen de 
Brabanders in actie. 

Ik wens de voetballers van de Peelrand veel 
succes en supporters mooie wedstrijden.   

Piet Spee Grashoek wacht zwaar programma

Dat we dit voorjaarseizoen voor het eerst 
een JO8 hebben ingeschreven? Dat zijn 
spelers die geboren zijn in 2011 en 2012 
en de kabouters zijn ontgroeid. Voorheen 

werden die als eerstejaars JO9 aangemeld 
en speelden daardoor vaak tegen wat 
oudere kinderen. Nu dus alleen nog maar 
tegen leeftijdsgenootjes spelen! 

wisten jullie dat?
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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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Heropening kantine in beeld
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Op zondag 30 september de dag van de opening van de kantine werd Martien Peeters tot 
erelid van SV Grashoek benoemd. Tevens werd de weg vanaf de hoofdpoort naar de kantine 
omgedoopt tot de Martien Peeterslaan. Op zondag 4  november werd de weg offi  cieel 
omgedoopt en mocht Martien zijn straatnaambord onthullen. 

Onthulling Martien Peeterslaan
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Op 9  november op de jaarlijkse 
algemene leden vergadering werd 
op een mooie manier afscheid 
genomen van Lowie Timmermans 
die had aangegeven zijn functie 
in het hoofdbestuur te willen 
opgeven. Lowie was jarenlang 
actief als leider, commissielid en 
bestuurslid. Zijn hart ging vooral 
uit naar de jeugd welke hij jaren 
lang vertegenwoordigde in het 
hoofd bestuur. Lowie werd op een 
passende manier in het zonnetje 
gezet door Ger en bedankt 
voor zijn grote verdiensten 
voor SV  Grashoek. Wij zullen 
Lowie zeker blijven zien op de 
Peelrand want een supporter van 
SV Grashoek zal hij altijd blijven.  

Lowie Timmermans
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Foto van de juniorenclub dag in 2007 Job van Mullekom en Ruud van Esseveld zitten heerlijk 
te genieten van een zakje chips

Uit de oude doos!

Dat het zó goed gaat in Grashoek dat 
we gewoon nog een kabouterteam 
overhouden, ook al zijn er 9 kinderen naar 
de JO8 overgestapt? 

Dat de keuze van de combiteams om 
de trainingsavonden afwisselend in 
Koningslust en Grashoek te plannen zéér 
goed is bevallen? Dan hoeven ze maar één 
keer per week naar Koningslust te fi etsen! 

De JO19 een verdienstelijke tweede plaats 
heeft gehaald in de kliekjesdivsie? Het 
voorjaar wordt een stuk serieuzer! 

Ook dit voorjaar een Minitoernooi 
Grashoek wordt georganiseerd? 
Hou 15 juni maar vrij (doe 16 juni dan ook 
maar meteen...) 

We een hele mooie bestemming hebben 
gevonden voor de “oude” shirtjes van de 
jeugd? De Samba Chargie School in Gambia 
is er reuze blij mee. We hebben er ook nog 
een hele doos met voetballen bijgedaan! 

wisten jullie dat?
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Grashoek – de Peelrand, 03-12-2018

De Sint: Goedenavond kersverse kampioenen!

De sint is alweer een tijdje onderweg van uit Spanje
En had gehoord van een leuke voetbalploeg, is dit misschien Jong Oranje?
In elk geval werden ze afgelopen zaterdag KAMPIOEN!
Wat een prachtige afsluiting maken jullie van dit seizoen

Gelukkig is ook dit jaar Sinterklaas met z’n pieten weer in het land
en door z’n nieuwsgierigheid ging hij ook even langs sportpark de Peelrand
Een type Messi, Ronaldo en Mbappé voetballen hier géén
Maar wel de jongens en meid van Grashoek JO11-1
Wat een leuke groep spelertjes is dit toch bij elkaar
We zullen ze hieronder even toelichten vandaar…

Onze Gijs staat dit jaar in het doel
Anders dan zijn moeder, blijft hij bij elk schop op goal heel erg cool
Soms heeft hij in z’n goal zelfs even tijd voor een dansje
Maar zodra de tegenstander onderweg is geeft hij ze geen enkel kansje
 
Daarvoor als laatste man staat Bram, ook wel bijgenaamd de “muur”
Wil je hem voorbij dan speel je echt met vuur
Als je de bal erin zou willen koppen 
Is hij het wel die je vast en zeker zal stoppen

Op links achterin staat Joey, geconcentreerd, verdedigend en altijd krachtig
Om dat te zien vinden wij elke wedstrijd weer prachtig
Wel stelt hij hoge eisen aan zijn spel
en dan is hij soms ook ineens heel erg fel

Op rechts achterin staat Senna, de enige dame in JO-11
En ze doet elke week weer super haar best, als zeg ik het zelf
De bal raken met een punter is haar favoriet 
Zelf noemt ze dat een “Toeper” hoorde zwarte piet

Kyan maakte met Senna, Gijs en Jesse in dit team dit seizoen zijn debuut
Wat een vrolijke speler zit er nu bij, van begin tot aan de laatste minuut
We zien jou elke week weer een stukje groeien
Dat dat doet ons deugd om jou zo op te zien bloeien

Luuk, onze mid mid, staat met z’n doelscores aan de top 
Jij tovert met de bal en samen met je maatjes breng je JO-11 hogerop
Daarnaast ben je altijd bezorgd als een teamgenootje zich bezeerd
Een mooie eigenschap jongen, dat is je fijn geleerd

Onze Niek staat half links in het veld
Regelmatig een goal scoren of mooie voorzet is hetgeen dat telt
Wel sneuvelt regelmatig eens een bril 
Maar geen paniek (PIET), Niek blijft lekker chill

Tygo staat op links half of links back
Want trappen doet hij niet met rechts en staat dus daar op de juiste plek
We gaan je missen want vanaf volgend jaar ga jij spelen bij de club in Helden
Succes Tygo, wellicht dat we elkaar wel weer eens treffen op een van onze velden

Timo is dit jaar gestopt als keep en staat nu rechts half in het veld
En warempel, ook als speler ben jij een ware held
Volgens mij wordt er thuis flink geoefend, samen met je broer
Ben dus gewaarschuwd tegenstander, het gevaar ligt op de loer

Lucas staat rechts half of rechts back
Z’n positie maakt niet zoveel uit, want rennen kan hij als een gek
Ziet hij de bal, dan gaat hij als een speer
De tegenstander is dan vaak te laat en heeft geen kans meer

Jesse, onze spits, man wat heb jij lange benen
Jij legt de tegenstander het vuur aan z’n schenen
 Eerst zat je naast voetbal ook veel op je fiets
Maar het spelen samen met je vriendjes in een team heeft toch ook wel iets

En dan de trainers, Bas en Ed, daar willen we ook iets over kwijt
Elke week staan ze meerdere keren voor jullie klaar, dat is een feit!
Edwin, elke maandag jullie trainer, is de rustige van het stel
Maar toch weet hij de juiste kneepjes over te brengen van het spel
Bas laat op vrijdag wat luider van zich horen
Misschien wel goed, want soms lijkt het of er iets mis is met jullie OREN!

Beste spelers en trainers, Sint en Piet zijn heel trots op jullie werk
En dat hebben jullie samen laten zien de afgelopen maanden, want jullie zijn SAMEN sterk
Vandaar hebben wij een mooie verrassing voor jullie prestaties met die bal
Want vrijdag 14 december geen training, maar…………lekker zwemmen in het Meerdal!

Veel plezier met z’n allen
En laat die bal ook het volgend seizoen lekker knallen!!!

Dag hoor, groet,
Sinterklaas & Zwarte Piet   
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De jongens en meisje van JO9-1 zijn vanwege het kampioenschap lekker wezen zwemmen.
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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

 JO9-1 SV Grashoek kampioen

De jongens en meisje van JO9-1 vieren het kampioenschap na de laatste wedstrijd.

 JO11-1 SV Grashoek kampioen
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Het vernoemen van straten, zoals de 
Martien Peeterslaan, goed is bevallen? 
Er gaan nu stemmen op om de weg naar de 
goal het Erwin Pijnenburgpad te noemen. 
We zoeken nog naar een naamgever voor 
de middencirkel... 

We twee najaarskampioenen mochten 
huldigen? De JO11 en de JO9 wisten beiden 
zonder puntverlies de eindstreep te halen. 
Naast de verdiende medailles leverde dat 
ook een hogere indeling op in het voorjaar: 
succes! 

We de Martien Peeterslaan eigenlijk 
hadden willen verleggen richting het 
hoofdveld? Helaas bleek dat niet haalbaar 
in verband met ondergronds leidingwerk. 

Dat er stemmen opgaan om de batterij 
van de elektrische fi ets van Martien te 
verstoppen? Hij is weer aangekomen sinds 
de laatste Peelrandkoerier... 

Dat de hete, droge zomer van 2018 nog 
steeds zijn eff ect heeft op de velden? 
De onderlaag is zo droog dat het water 
slechter wegtrekt dan normaal. Helaas is 
daardoor het hele oefenprogramma in het 
water gevallen... 

Wij nog steeds een leider voor ons 
veteranen team zoeken. 

JO 9-1 op dit moment het klassement “Het 
beste team van SV Grashoek” aanvoert.  

Je dit klassement op onze website kunt 
vinden onder het menu ‘geel zwart extra’. 

In het zelfde menu ook een lijst wordt 
bijgehouden voor de club topscoorder en 

dat die nu wordt aangevoerd door Stan 
Verhaeg met maar liefs 62 goals. 

Je nog altijd mee kunt doen aan de toto 
om de uitslag van het eerste elftal te 
voorspellen. Op de site onder interactief 
vind je het totoformulier.  

Het op 28, 29 en 30 juni groot feest is in 
Grashoek want dan vieren wij dat ons dorp 
100 jaar bestaat. 

Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten Lars Hendrikx, Niek van 
Zeeland, Sten Peeters, Daan Runneboom, 
Dirk van Lierop en Ralph Engelen.  

Wij van het volgende lid helaas afscheid 
hebben genomen Bob Douben.  

SV Grashoek op dit moment 267 leden 
heeft waarvan 85 jeugdleden en 182 
senioren?

wisten jullie dat?

Mike Steeghs probeert los te komen 
van een RKDSO speler in het duel tegen 
Lomm op 4 november

In actiefoto
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Een trouw sponsor is goud waard voor een 
Amateurclub

SV Grashoek heeft al jarenlang veel trouwe sponsoren en dat geeft de club een belangrijke steun 
in de rug. Mede hierdoor kunnen de leden weer genieten van hun favoriete spelletje.

De doelstelling van de sponsorcommissie dit jaar 
is om te proberen het hele veld te voorzien van 
reclame borden. We hebben alweer een aantal 
nieuwe sponsoren mogen begroeten, die via 
een reclamebord SV Grashoek meer kleur geven.
Diegene die daar elk jaar weer hard voor 
werken, zijn de leden van de sponsorcommissie. 
Ze hebben de taak om weer op zoek te gaan naar 
nieuwe sponsoren en om bestaande sponsoren 
te koesteren. Dat gaat de sponsorcommissie van 
SV Grashoek heel goed af, een compliment voor 
de harde werkers. 

De commissie heeft ook gewerkt aan het 
digitaliseren van de sponsorzaken binnen 
SV Grashoek. Overeenkomsten, facturatie kunnen 

snel en makkelijk gemaakt worden. En dat levert 
veel effi  ciënt werk op.

Al met al schijnt op dit vlak het zonnetje boven 
de Peelrand, dat wordt door de commissie maar 
zeker ook door onze trouwe sponsoren elk jaar 
weer gerealiseerd en daar zijn we heel erg blij 
mee. We zullen op deze voet verder gaan waarbij 
we zeker de toekomst niet uit het oog moeten 
verliezen want ook voor SV Grashoek geldt dat 
de toekomst op lange termijn er misschien heel 
anders uitziet.

Nu gaat het voor de wind dus zeg ik voetballen 
maar, want dat is uiteindelijk voor ons allemaal 
het grote doel.

Sponsorcommissie

door: Ralph Verhaegh | Sponsorcommissie

SV Grashoek 4 in het nieuw
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De prins van de Graasvraeters onze Frank 
van het 3e had het zondag 10 februari druk. 
Eerst  verrichte hij om 11 uur bij zijn 3e de aftrap 
en enkele uren later was hij ook aanwezig 
samen met Chantal en de raad bij het eerste 
waar hij ook nog eens mocht proberen te 
scoren. Helaas  lukte dat laatste niet maar wij 
zijn er vast en zeker van overtuigd dat Frank 
met de carnaval in Grashoek super scoort. 

Aftrap voor Prins Frank 1

Supporters bedankt

Supporter bedankt voor jullie steun iedere week weer. En zo mooi weer als op deze foto is 
het natuurlijk lang niet altijd. Maar jullie staan er toch maar weer altijd. Bedankt voor jullie 
steun. 

Op vrijdag 4 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats en ook nu weer werden 
er een aantal jubilarissen gehuldigd. Theo van Berlo en Peter van Heugten voor hun 25 jarig 
lidmaatschap en daarna Richard Janssen, Ron van Lier en Leon Gommans voor hun 40 jarig 
jubileum. 

Jubilarissen nieuwjaarsreceptie
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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
Daniel Kamps Leider
Maarten van Teeffelen Trainer

JO8-1
Luuk Houben Trainer/Leider
Leon Daniels Trainer/Leider
Niek Schilder Trainer/Leider
Rik Peeters Trainer/Leider 

Kabouters
Patrick Houben Leider
Barry Hendrikx 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
Andre Rijs Vice voorzitter, sponsoring
Iris Fahner  Secretaris
Thom van Mullekom Kantine en accommodatie

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

Teaminformatie & organisatie 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

Tomasz Kureck loopt Iron viking obstacle run: Onze sponsor en vlagger van het vierde 
Tomasz Kureck is een actief baasje. In oktober deed Tomasz mee aan de Iron viking obstacle 
run in Amsterdam en werd 8e wat zeker een vermelding waard is. De 42 kilometers met 
diverse hindernissen bedwong Tomasz in 5 uur en 43 minuten. Tomasz succes namens 
SV Grashoek en petje af voor wat je doet. 
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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 3e elftal en veteranen
Kay Beumers Huifkartochten

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
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Autobedrijf Grashoek 
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Food4Mind.Com
KW Meubelen
MaakMuziek.nl
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel

Reklamebordsponsors
ABC Hekwerk
Aardbeiculturen van der Werf VOF
Aardbei-Snijderij van der Werf BV

sponsorsOnze

Alards Montage
AllBeste Security Systems
ARDEE
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool Gommans
Autobedrijf Grashoek 
Autobedrijf van Ninhuijs
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
BOHACO
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Cafe Ramones
Café Zaal 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 
Fysio&Sport Meijel
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Glastuinbouwbedrijf J.H. van der Werf 
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
Sportcenter Balance
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos Dakbedekkingen BV
Stucadoorsbedrijf Huub van Bree
Summa Adviesgroep Bv
Tandartspraktijk DuoDent 
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 Cafetaria “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
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Coppers & Partners
KW Meubelen
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Tuinbouwservice Grashoek
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Wivo Maessen tuin en park

lees verder pagina 47
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Banner internet
Autobedrijf Grashoek 
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
BOHACO
KW Meubelen
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Partyservice Hans Janssen
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees

Balsponsors
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Datzit
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Multigrow Grashoek BV
Partyservice Hans Janssen
Pedicure Mirjam Steeghs
Statice elektronica Recycling
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Vriend van SV Grashoek
BOHACO
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
Hans Hunnekens
Hans Maessen
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
Toon van de Werf

Briefpapier sponsor
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “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 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
Klimplant Ruud Teeuwen
KW Meubelen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Financiële sponsors
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro   
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