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Voorwoord
Een stapje hoger is een uitdaging!

Het vaandel team is gepromoveerd naar de 4e 
klasse en dat na 24 jaar. Er is in deze 24 jaar wel veel 
veranderd. Er zijn veel clubs gefuseerd en na de 
samensmelting met Brabant, heel wat jaren terug, 
heeft er een soort reshuffling plaatsgevonden. 
Daarmee is de 4e klasse zeker zwaarder en met de 
grootte van de clubs, waar we bij ingedeeld zijn, is 
dat ook zichtbaar. Daarom een fantastische uitda-
ging om ons daarmee te meten dit seizoen.
Het tweede werd kampioen, ook een stapje 
hoger. Goed voor de ontwikkeling van de 
jeugdige spelers in dit elftal en ook goed om 
samen met het eerste op te trekken naar een 
hoger niveau. De samenwerking in de selectie, 
dat was mijn titel van het voorwoord vorig jaar, 
was fantastisch en heeft zeker bijgedragen aan 
de behaalde successen.

Een stapje hoger is er ook altijd voor de jeugd-
spelers, om de twee seizoenen, ga je een leef-
tijdsgroep omhoog. Altijd een nieuwe uitdaging, 
grotere velden, ander regels, grotere tegenstan-
ders enzovoort. Voor de begeleiding van de 
jeugdteams de taak om dit proces te begeleiden, 
maar wel erg leuk hoe je spelers ziet ontwikkelen 
op dat vlak. Het gaat niet vanzelf, je moet er iets 
voor doen.

Een stap hoger hebben we vorig jaar gezet met 
de accommodatie, het is werkelijk fantastisch 
geworden. Je staat er niet bij stil dat het nog zo 

kort geleden is, maar we kunnen trots zijn op ons 
sportpark, minimaal 4e klasse waardig.

Een stap hoger is er ook door de sponsorcom-
missie gezet, het hoofdveld hangt bijna vol met 
reclameborden en komend jaar wordt de laatste 
stap gezet om dit te realiseren.

Zo zie je maar dat we veel stappen omhoog 
zetten, maar we zijn er nog niet. We hebben toch 
wel enkele uitdagingen liggen in het bezetten 
van het kader. We hebben zeer veel wisselingen 
gehad aan het einde van het seizoen in de 
begeleiding, niet alleen Nelis Luijten heeft ons, 
na drie jaar zeer goede samenwerking verlaten, 
maar ook bijna alle leiders van het eerste en 
het tweede zijn door omstandigheden gestopt. 
Gelukkig zijn de posities weer bezet, maar ook 
op andere plekken in de organisatie kunnen we 
nog hulp gebruiken. Bij een stap hoger blijft dat 
helaas hetzelfde.

Zo zijn er nog veel stappen omhoog te benoe-
men binnen SV Grashoek, maar wat ik erg be-
langrijk vind is, dat we voldoende mensen heb-
ben die initiatieven nemen om die stappen te 
zetten, in welke vorm dan ook. 

Heel veel plezier in het komende seizoen en veel 
sportief succes.
Een stapje hoger is een uitdaging!! 

door Ger Spreeuwenberg | Voorzitter SV Grashoek 

De titel van dit voorwoord is duidelijk. We hebben daar altijd mee te maken, maar dit seizoen 
misschien wel in het bijzonder. Je wil altijd een stapje hoger, dan waar je nu staat. Dat is niet 
alleen in de sport, maar ook maatschappelijk. Tevreden zijn mag, maar je wil je grens toch weer 
verleggen. Zeker in een prestatie gedreven maatschappij. Ik ben daar ook een groot voorstander 
van, echter niet altijd ten koste van alles. Het is de kunst om op bepaalde momenten te relativeren, 
dat is ook een uitdaging.
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Dat we in onze vereniging maar liefst 
123 grote en kleinere vrijwilligerstaken 
hebben?  Stel je eens voor!

Grashoek 1 is ingedeeld in de ‘Brabantse’ 
poule? Dit tot grote teleurstelling alom 
voor diegenen die graag spannende 
derby’s had gezien.

De ballen die bij de promotiewedstrijd zijn 
gebruikt, voorzien van handtekeningen, 
zijn uitgereikt aan twee hoofdrolspelers?

De datum van het Minitoernooi 2020 ook 
al vastligt? Schrijft u zaterdag 13 juni maar 
vast op!

wisten jullie dat?

SV Grashoek JO15-1 Kampioen

GEZOCHT: LEIDER VETERANEN
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Ik ben 54 jaar, en sinds kort trainer van het eer-
ste elftal SV Grashoek. In het dagelijks leven 
werk ik als Gebouwen- en Werkplekbeheerder 
bij de SVB in Roermond. Ik ben getrouwd met 
Petra en wij wonen samen met onze 19-jarige 
zoon Niels in Nederweert. Ik ben reeds 23 jaar 
voetbaltrainer van diverse eerste elftallen in 
de regio.

De afgelopen twee jaar ben ik trainer van 
RKSVN-1 geweest waarmee ik in 2013 reeds 
kampioen was geworden (5e klasse). Naast een 
mooi kampioensfeest, heb ik tevens mooie 
kampioenschappen behaald met DESM te Weert 
(3e en 4e klasse) in de jaren 2008 en 2009 en tevens 
met S.V. Heythuysen in 2006 (4e klasse). Verder ben 
ik, in 1998, mijn loopbaan als trainer bij M.H.D. te 
Maria-Hoop (momenteel Conventus) begonnen 
met een kampioenschap in de zesde klasse.

Verder heb ik mooie jaren gehad als trainer van 
S.V. Roggel, R.K.V.V. Erp, FC Maasgouw, S.V. Laar en 
Eindse Boys. Bij deze laatste club heb ik zelf nog, zes 
jaar, als speler in het eerste elftal gespeeld nadat ik 
op 23 jarige leeftijd de overstap vanuit Megacles 
(momenteel MMC te Weert) had gemaakt.

Het geheim van deze successen is een perfecte 
samenwerking tussen spelers, teams, bestuur, 
supporters, sponsoren en niet te vergeten de 
ondersteunende staf zoals leiders, vlaggers, kan-
tinepersoneel, vrijwilligers etc. Hoe beter de on-
derlinge sfeer, hoe beter het resultaat.
Uiteraard heeft de trainer, naast het kweken van 
een saamhorigheidsgevoel, als taak de spelers 
technisch en tactisch op een hoger niveau te la-
ten spelen. Met mijn Trainer Coach diploma’s II en 
III en mijn jarenlange ervaring als Trainer/Coach 
ben ik vanaf 2008 een aantal jaren Scout van de 1e 
teams van VVV-Venlo en Fortuna Sittard geweest.
Mijn keuze om trainer van Grashoek te worden 
volgde na enkele goede gesprekken met het be-
stuur waarbij ik een duidelijke klik voelde met de 
vereniging.

Ik ben een trainer die graag duidelijk wil zijn voor 
de groep. Ik kan niet goed tegen verlies, dat zal 
iedereen wel merken zowel bij de club als in de 
thuissituatie (die zijn er na 35 jaar wel aan ge-
wend).

De selectie heeft, na de promotie van het 1e team 
en kampioenschap van het 2e team, een gewel-
dig seizoen achter de rug. Ik denk dat we voor dit 
seizoen maar één doelstelling hebben voor de 
selectie en dat is handhaving. Dit zal een moei-
lijke opgave zijn, zeker voor het 1e team, dat gaat 
spelen in een sterke Brabantse klasse. Een mooie 
uitdaging voor ons allemaal.

De eerste weken zitten er nu op en wat mij direct 
opgevallen en meteen duidelijk is geworden is 
dat de organisatie goed is en waarin Martien een 
onmisbare factor is binnen de club. Alles is goed 
geregeld en dat is voor een trainer natuurlijk fijn 
om in te werken! Alvast dank hiervoor! Op naar 
een sportief seizoen! 

de Trainer
door: Wil Bongers | trainer selectie SV Grashoek

Mijn naam is Wil Bongers
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Seniorencommissie
door: Jo van Oijen

Eindelijk loon naar werken!

SV Grashoek kon met een gerust hart aan de 
zomervakantie beginnen. Na 24 jaar komt 
Grashoek aankomend seizoen weer uit in de 4e

klasse. Het heeft wel aardig wat zweetdruppels 
gekost voor het zo ver was.

Door het nét mislopen van het kampioenschap 
in het afgelopen seizoen werd Grashoek 
opgezadeld met het spelen van de nacompetitie. 
Door de 1e wedstrijd tegen Sambeek ruim te 
winnen (4-0) mocht Grashoek in een fi nale-
wedstrijd de degens kruisen met FC Ria uit 
Nieuwstadt. Plaats van handeling, sportpark de 
Steinakker te Stramproy. In een enerverende 
wedstrijd, waarin Grashoek het grootste deel 
van de wedstrijd de bovenliggende partij was, 
duurde het tot de 85e minuut voordat de geel-
zwarten het verlossende doelpunt scoorden. 

De resterende minuten vloeiden de krachten bij 
de tegenstander én Grashoek weg en werd de 
overwinning voor ons een feit. De eindstand 1-2.
Grashoek promoveert naar de 4e klasse!!!

Het gehele verslag en een verwijzing naar de 
fi lmrapportage van deze wedstrijd zijn terug 
te vinden op de site van SV Grashoek. Toch 
kwam er eind juli een kleine domper op het 
kampioenschap. In de hoop dat we ingedeeld 
werden in een soort Peel en Maas 4e klasse poule 
(Panningen, Beringe, Koningslust, Kessel en in 
mindere mate Roggel), werden we ingedeeld 
aan de Brabantse kant met veel onbekende 
teams. Navraag bij de KNVB om de indeling aan 
te passen liep op niets uit. De indeling door de 

lees verder pagina 11
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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.

vervolg pagina 9

KNVB wordt door een computerprogramma 
uitgevoerd waarin gekeken wordt naar de meest 
gunstige ligging. Omgerekend komt het erop 
neer dat Grashoek in de aangewezen poule een 
paar km minder hoeft te rijden dan in de ‘Peel 
en Maas’ poule. Zwart- wit zal dit wel kloppen 
maar gevoelsmatig wordt ons hier onrecht 
aangedaan. Om wat meer speelplezier te krijgen 
hadden we als SV Grashoek best wel die paar km 
per wedstrijd meer willen reizen. Ik denk dat niet 
alleen het speelplezier, maar ook de inkomsten 
zwaar worden beïnvloed door deze indeling, wat 
voor een kleine vereniging van levensbelang kan 
zijn. Plus dat het merkbaar van invloed is op de 
vooral jongere spelers om in het standaardteam 
te blijven voetballen. Tegen teams waar de 
meeste spelers elkaar kennen van school en 
het uitgaan, speelt het zich gewoon iets leuker. 
Daarom, KNVB denk eens mee met de kleinere 
verenigingen! Maar door hierboven volop in 
te gaan op de promotie van het 1e team en de 
keuzes van de KNVB, vergeet ik nog een heel 
belangrijk ding.

Grashoek 2 kampioen in de 5e reserveklasse!!!
Top, een geweldige prestatie. Ik weet niet precies 
hoeveel jaren het geleden is dat het 2e kampioen 
is geworden. Ik schat tegen de 15 jaar?
Met ruime voorsprong werd het kampioenschap 
binnen gehaald. Op het einde van de rit was 
het zelfs niet noodzakelijk meer dat de laatste 
wedstrijd gespeeld werd. Dit jaar viel eindelijk 
alles op zijn plaats in de selectie, 1e gepromoveerd 
en 2e kampioen en gepromoveerd. De gehele 
selectie en begeleiding, jullie hebben een 
geweldige prestatie neergezet. CHAPEAU.

Dan hieronder nog even een ronde door de 
prestaties van alle teams.

1e Elftal
Zoals hierboven al aangehaald, promotie naar de 

4e klasse. Voor Nelis was dit het laatste jaar dus 
een zeer passend afscheid.
Dan eff e vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen. 
Denk dat het een hele klus zal worden om ons 
te handhaven. Een klein pluspuntje is dat er 
hoogstwaarschijnlijk weer een aantal zwaar 
geblesseerde spelers terugkomen na langdurig 
blessureleed. Indien het zich een beetje als team 
‘pakt’ kan er best wel een leuke eindklassering 
inzitten. Kwaliteit hebben we.

2e Elftal; 
Ook al hierboven vernoemd, kampioen en 
promotie naar de 4e reserveklasse. Dit team zal 
het evenals het 1e elftal niet makkelijk krijgen 
maar hier geldt ook, kwaliteit is er en als de groep 
er als één team staat, komt het wel goed.

3e Elftal; 
Dit jaar was het een van de minste seizoenen 
voor het 3e. Oorzaak? Moeilijk te zeggen. Het was 
in diverse wedstrijden nét niet en de grootte van 
de spelersgroep was vaak bepalend. De 3e helft 
verliep wel steeds goed maar daar werd dan ook 
regelmatig op getraind. Zou het trainen dan tóch 
helpen aan het bereiken van betere prestaties? 
De voornemens voor het nieuwe seizoen zijn 
groot, dus we zijn benieuwd. Spelersgroep is 
voor aankomend jaar meer als groot genoeg.

4e Elftal; 
Tja, wat moet ik daarvan zeggen. Ieder jaar tikken 
ze regelmatig de koppositie aan, maar kampioen 
worden lukt steeds nét niet. Volgens mij zijn 
ze voor het 5e jaar op rij in de top 3 geëindigd. 
Beslissend zijn vaak de wedstrijden waarbij 
diverse spelers afwezig zijn. Misschien onderling 
wat beter communiceren wanneer er vakantie of 
een reisje richting Polen gepland wordt?
Hier hebben de spelers voor het nieuwe seizoen 
óók goede voornemens.
We laten ons verrassen.

lees verder pagina 13
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Nelis Luijten
Zoals iedereen weet heeft Nelis ons na afgelopen 
seizoen verlaten. 3 Jaar geleden werd hij bij ons 
binnengehaald in de hoop dat hij ons de zeer 
verlangde promotie naar de 4e klasse kon brengen. 
En, het is hem gelukt. Net voor het sluiten van 
de markt heeft hij het beoogde doel binnen-
gehaald. Het ging in de afgelopen jaren niet 
allemaal even vlekkeloos. Vooral de grootte van 
de spelersgroep was vaak bepalend. Kwaliteit 
was er, maar de vele blessures waren regelmatig 
een probleem. Tevens zakten de eerste 2 jaar de 
prestaties na de carnaval zienderogen in, maar dit 
jaar werden er pas op het eind van de competitie 
wat te veel punten verspeeld. Kampioenschap 
werd er misgelopen maar de nacompetitie werd 
met goed resultaat afgesloten.
Nelis super bedankt voor de mooie jaren en 

het behaalde resultaat en heel veel succes bij je 
nieuwe club Neerkant.

Seizoen 2019/2020
Begeleiding senioren,
Aan het begin van afgelopen seizoen werd het 
al duidelijk dat er voor aankomend seizoen wat 
ging veranderen bij de selectie.
Stanley zet een stapje terug en stopt als leider 
bij het 1e. Hij gaat het aankomend seizoen de 
seniorencommissie complementeren. 
Tevens, na lang wikken en wegen, stopt Thijs als 
leider bij het 2e.
Stanley en Thijs bedankt voor jullie inzet de 
afgelopen jaren.
Al vroeg in het seizoen wisten we dat we op 
zoek moesten naar wat nieuwe mensen in de 
begeleiding.

vervolg pagina 11
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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

Ten eerste was er dan de nieuwe trainer. Wil 
Bongers werd genegen gevonden om voor het 
aankomend seizoen de selectie onder zijn hoede 
te nemen. Tevens was Critien bereid om er nog 
een jaar als assistent-trainer aan te plakken.
Wil heeft zich al een beetje op de site voorgesteld 
en zal dit hier in de Peelrandkoerier nog eens 
dunnetjes overdoen.

Dan nog de leiders, na lang zoeken werd Jan 
van de Werf uit Helenaveen (joa, unne Piélse) 
bereid gevonden om het stokje van Stanley 
over te nemen. De meeste van ons kennen 
Jan al. Hij heeft een goed voetbalverleden in 
Helenaveen en nam afgelopen jaar regelmatig 
de taak als assistent-scheidsrechter op zich. Dit 
was noodzakelijk omdat onze vaste assistent-
scheidsrechter (Peter Adriaans) geblesseerd was. 
Peter is dan wel gestopt als grensrechter maar hij 
gaat Jan en Wil assisteren bij het eerste. Omdat 
Peter niet meer fit genoeg is om te vlaggen, 

hebben we Joep Gommans bereidt gevonden 
om het stokje als assistent-scheidsrechter van 
Peter over te nemen.
Dat was het groepje bij het 1e elftal.

Bij het tweede is Thijs als leider gestopt. 
We hebben Bas Maessen en Puk van Oijen 
bereidt gevonden om Luc Steeghs voorlopig te 
assisteren als leider. Marcel blijft vlagger.

Bij het derde hebben Piet en Gerard assistentie 
gekregen van Peter-Jan Strik. Bart van Esseveldt 
stopt als grensrechter en gaat weer voetballen. 
Hier hebben we een trio gevonden om de 
scheidsrechter te assisteren en wel, Ron Vanlier, 
Eric van Esseveldt en Wouter Nelissen. Zij nemen 
bij toerbeurt de vlag ter hand.

Bij het vierde stopt Radoslaw Orzol als assistent-
scheidsrechter. Dit neemt Tomaz Kurek over.
Peter en Jo blijven hier leider.

lees verder pagina 17
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Zoals jullie lezen, veel wijzigingen. Zal effe 
wennen zijn maar ik denk dat dit wel goed komt.
Iedereen heel veel succes.

Spelersaantallen
Zoals de laatste jaren weleens vaker is gebeurd 
breng ik de spelersaantallen per team onder de 
aandacht.

Dit jaar hebben we door diverse blessures en 
verschillende stoppers een spelersprobleem 
gekregen. Selectie bestaat op dit moment uit 30 fitte 
spelers. Als je bekijkt dat er regelmatig afmeldingen 
zijn vanwege blessures en andere verplichtingen, 
moeten we alle zeilen bijzetten om 1 en 2 compleet 
te maken. Schat dat gemiddeld iedere wedstrijd 5 
spelers niet beschikbaar zijn. Dit is ongeveer het 
gemiddelde van afgelopen jaren.
Bij het 3e is hetzelfde het geval. Zij staan dan ook 
nog regelmatig spelers af aan de selectie, met als 

gevolg dat zij weer krap komen te zitten. Op dit 
moment is het lastig dat de veteranen 2 en 3 uit 
de brand helpen. Aantal veteranen genoeg, maar 
de leeftijd begint een rol te spelen.
Indien mogelijk zullen de spelers van het 4e 

regelmatig bijspringen, maar bij uitwedstrijden is 
dit moeilijk vanwege de aanvangstijdstippen van 
de wedstrijden.
Verzoek dus aan allen, ben loyaal aan elkaar en 
probeer elkaar uit te helpen, zodat de meeste 
wedstrijden gewoon door kunnen gaan.
Het kan dus zijn dat je af en toe in een weekend 
bij 2 teams aanwezig zult zijn. 
Weiger niet als ze je vragen maar help elkaar!!!

Voor mij een ongekend lang verhaal maar er was 
gewoon even veel te vertellen.
Verder wil ik nog alle supporters bedanken voor 
de goede steun die wij als vereniging van jullie 
hebben mogen ontvangen. 
Dan wens ik iedereen nog een heel mooi en 
sportief voetbaljaar toe.  

vervolg pagina 15
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Promotie SV Grashoek 1
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In mei 1995 verdween Grashoek 1 in Roggel uit 
de 4e klas. Niemand heeft toen kunnen bevroe-
den dat het bijna een kwart eeuw zou duren 
eer op dit niveau werd teruggekeerd. Wat volg-
de was een lange tocht door de woestijn van 
het amateurvoetbal. 

Na een seizoen hoofdklasse in de afdeling Lim-
burg werd het vaandelteam van Grashoek in de 
nieuwe 5e klasse ingedeeld, waarin liefst 21 sei-
zoenen werd doorgebracht. In deze lange peri-
ode werd niet één kampioenstitel behaald die 
het begeerde ticket voor de 4e klas zou hebben 
opgeleverd. Wel werd vijf keer deelgenomen aan 
de nacompetitie. Pas de laatste poging werd met 
succes bekroond. Op Pinkstermaandag 10 juni 
werd op het veld van Brevendia in Stramproy 
historie geschreven. In een pakkende eindfase, 
waarin een 1-0 achterstand werd omgebogen in 
een 2-1 overwinning tegen de nummer 13 van 
4C, FC Ria uit Nieuwstadt, werd de begeerde 
promotie een feit. Dit gebeurde bij een milde zo-
merregen en licht dondergeroffel. Het leidde tot 
onbeschrijfelijke vreugde taferelen op het sport-
park in Stramproy. Eindelijk hadden de geelzwar-
ten het fortuin eens een beetje mee, dat in de 
titelstrijd had ontbroken.

Met de promotie was de doelstelling voor het 
seizoen geslaagd. Waarom lukte het dit keer wel 
en in de voorgaande jaren niet ? Daarvoor kun 
je naar allerlei factoren wijzen. Voornaamste dat 
het nu wel lukte is de veel bredere selectie, waar-
door een grotere bank met vrijwel gelijkwaardige 
spelers. Dit vertaalde zich ook naar het tweede 
elftal dat na een uitstekend seizoen kampioen 
werd en eveneens naar de 4e klas promoveerde. 
Grashoek 1, lange tijd in de race voor de titel, 
werd uiteindelijk 3e in de eindrangschikking maar 
had wel de belangrijke 2e periodetitel gewon-
nen. Dit allemaal ondanks belangrijke uitvallen. 
Al op de eerste competitiedag werd Raoul Ben-

nenbroek, seizoen eerder goed voor 34 goals, 
zwaar geblesseerd. Wat later kwam daar Dirk van 
Lierop bij. De lijst werd in de slotfase aangevuld 
door Sjoerd Rijs en Leike Cuijpers. Daar kwam 
helemaal op het eind nog Marco Sijben bij. 
Ook Chris Hunnekens, met 22 goals toch nog 
topscorer, en Freek van Oijen kampten ook re-
gelmatig met mankementen. Chris 24 keer in de 
basis werd liefst 16 keer gewisseld.
Als beste speler werd Mike Steeghs gekozen. 
Hij maakte ook de meeste speelminuten. Stond 
in alle wedstrijden in de basis. Daarbij ook Burak 
Oosterveen en Jordy Luijten. Een wedstrijd min-
der kwamen in actie Koen Clephas, Joeri Rijs en 
Erwin Pijnenburg. Bas Gloudemans en Erwin Pij-
nenburg kwamen direct achter Chris Hunnekens 
met 21 goals op de lijst met doelpuntenmakers. 
Opmerkelijk detail: Erwin verzorgde ook nog 
ruim 20 assists. Bas scoorde meer dan de helft 
van zijn goals met het hoofd.
Ondanks 101 gescoorde doelpunten, een vereni-
gingsrecord, werd de titel misgelopen in de wed-
strijd tegen VOS. Door een scheidsrechter die niet 
voor zijn taak was berekend maar ook door het 
missen van grote kansen. Ook tijdens het seizoen 
werden paar keer onnodig punten gemorst.
In het nieuwe seizoen wacht Grashoek 1 bij de 
rentree in de 4e klasse E meest Brabantse clubs 
maar ook een drietal uit het Land van Weert. 
Sommigen had liever een indeling met meer 
Peel en Maasderby’s gehad. Indelingen zijn bij de 
KNVB geen wensconcert. Toch is 5E een attrac-
tieve klasse . En met RKMSV Meijel en Neerkandia 
interessante derby’s.

Bij Grashoek heeft Wil Bongers het roer overge-
nomen van Nelis Luijten die naar Neerkandia is 
vertrokken, nadat zoon Jordy met een doelpunt 
voor de eeuwigheid Grashoek naar de 4e klasse 
hadden geschoten. Ik wens de geelzwarte selec-
tie een succesvol seizoen en de supporters aan-
gename wedstrijden.  

Piet Spee Na 24 jaar terug in de 4e klas

Fysiotherapie in Grashoek en Helenaveen. 
De praktijk werkt met de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van pijnbestrijding en diagnostiek. 

Iedere therapeut staat geregistreerd in het 
kwaliteitsregister van het KNGF(Koninklijk Nederlands 

Genootschap Fysiotherapie) en de praktijk heeft 
contracten met alle zorgverzekeraars waardoor uw 

behandelingen -mits aanvullend verzekerd- door uw 
verzekeraar rechtstreeks vergoed worden.

T 06 20 27 86 43   |   info@peellandfysiotherapie.nl

Gemeenschapshuis 
‘de Ankerplaats’

Pastoor Vullinghsstraat 3
5985 PG Grashoek

Ingang aan de achterzijde van 

het gebouw via ‘de Brem’

Gemeenschapshuis 
‘de Gouden Helm’
Oude Peelstraat 5

5759 PA Helenaveen 
Ingang aan de achterzijde van 

het gebouw bij ‘de Helmhof’
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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 26-62
Grashoek 2 1e  19-47
Grashoek 3 12e 21-10
Grashoek 4 2e 21-51

Eindstanden senioren

Eindsstanden jeugd
[voorjaars] competitie 2019

seizoen 2018-2019

Programma Veteranen
1e helft 2019-2020

14 sep vv Baarlo - SV Grashoek  feestdag
21 sep BEVO - SV Grashoek  17.00 u.
28 sep SV Grashoek - s.c. Irene 17.00 u.
05 okt T.S.C. ‘04 - SV Grashoek  16.00 u.
12 okt SV Grashoek - vv Belfeldia 17.00 u.
19 okt SV Blerick - SV Grashoek  17.00 u.
26 okt SV Grash. - Venlosche Boys 17.00 u.
02 nov SV Grashoek - FCV Venlo 17.00 u.
09 nov Panningen - SV Grashoek  16.30 u.
16 nov SV Grashoek - vv Helden 17.00 u.
23 nov SV Grashoek - VVV ‘03 17.00 uTeam Stand W - P

Koninglust-Grashoek JO19-1 2e 9-20
Koninglust-Grashoek JO17-1 2e 9-19
Grashoek-Koningslust JO15-1 1e 9-27
Grashoek-Koningslust JO13-1 2e 11-21
Grashoek-Koningslust JO13-2 12e 11-0
Grashoek JO11-1 6e 8-10

Voor de teams Grashoek JO9-1, JO9-2, JO8-1 
en de kabouters worden geen standen 
bijgehouden en gepubliceerd.

Ons Kabouter team
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We hebben nogal wat contacten gehad met de KNVB over de indeling van de competitie, vooral 
met betrekking tot het eerste elftal. Om inzicht te geven in hoe de KNVB dit doet, onderstaand een 
deel van het bericht wat we ontvingen van de KNVB naar herhaalde verzoeken om ingedeeld te 
worden bij meer ploegen van Peel en maas.

Mail van KNVB;

Net als voorgaande jaren zijn de huidige indelingen tot stand gekomen met behulp van het 
programma ACPI (Automatische Concept Poule Indeling). Uitgangspunt hierbij is dat voor 
alle teams in een bepaalde klasse de meest gunstige gemiddelde reisafstand wordt berekend. 
ACPI berekent dus voor alle teams in de 4e klasse de meest gunstige gemiddelde reisafstand. 
Hierbij is het overigens niet uitgesloten dat individuele verenigingen gedurende een bepaald 
seizoen geconfronteerd worden met ietwat grote reisafstanden en/of minder derby’s.
Precies dat laatste is dit seizoen helaas voor Grashoek het geval. 

Het is echter onmogelijk om voor alle verenigingen elk jaar de gewenste indeling te realiseren. 
Tegemoetkomen aan een verzoek van de ene vereniging heeft meestal nadelige gevolgen 
voor een andere vereniging. Via de inschrijfmodule is het ook niet mogelijk van tevoren een 
voorkeurspoule aan te geven. Ook als verenigingen in aanvulling toch per mail een dergelijk 
verzoek tot ons richten, wordt daar geen rekening mee gehouden.
Los daarvan kunnen verenigingen, zoals ook Grashoek heeft gedaan, na publicatie van 
de indelingen een reactie sturen. Naar deze reacties wordt gekeken, hetgeen echter niet 
automatisch betekent dan de indelingen worden aangepast.
 
Ter informatie hebben wij een screenshot van de indelingen in Google-earth van de 4e 

klassepoules in jullie omgeving bijgevoegd. Hierop kun je zien dat de huidige indeling 
geografisch niet onlogisch is en dat het verklaarbaar is dat Grashoek is ingedeeld in de 
huidige poule. Er is voor ons dan ook geen aanleiding de huidige indeling te herzien.

Ik hoop je hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven over de totstandkoming van 
de huidige indeling.

Hiermee heb je inzicht in de manier van indelen van de KNVB en 
we gaan er vol tegenaan in de 4e Klasse E!

Bestuur SV Grashoek.  

Indeling teams in competitie door KNVB
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Kampioenschap SV Grashoek 2
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Kerkstraat 43 in Panningen
077-3081270  |  jumbopanningen.nl

Lokaal betrokken en ondernemend, 

dat is Jumbo Harald & Ilse van Beek. 

Ondernemend in de breedste zin van het woord. 

Trots zijn wij dan ook op alle verenigingen, clubs en 

evenementen waarmee wij, in welke vorm dan ook, 

een relatie hebben opgebouwd! Uiteraard gaan wij 

er in de toekomst alles aan doen om deze binding 

optimaal te (blijven) stimuleren.

SALARIS
ADMINISTRATIE
Als u personeel 
in dienst neemt, 
bieden wij graag 
volledig inzicht 
in loon- en 
personeelskosten. 
Vervolgens kunnen 
wij de volledige 
salarisafhandeling 
uit handen nemen.

PAYROLL
Bij Payrolling nemen 
wij uw personeel 
in dienst. Dit 
kan aanzienlijke 
kostenvoordelen 
opleveren. 
Salarispoint 
neemt de gehele 
personeel- en 
salarisadministratie 
uit handen.

HRM
HRM staat voor 
Human Resource 
Management, 
en richt zich op 
de persoonlijke 
kant van 
personeelszaken. 
Denk hierbij 
aan advies en 
begeleiding in 
diverse trajecten.

Salarispoint | Depute Petersstraat 27 | 58808 BB Oirlo | T 0478 - 517400



Jeugdafsluitdag 2019
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Nieuwe spelregels 2019-2020

Strafschoppenserie 
Als er een strafschoppenserie aan te pas moet 
komen om een beslissing te brengen, gaat het 
vanaf dit seizoen weer om-en-om. Team A be-
gint, team B neemt daarna een strafschop, daar-
na weer Team A, enzovoort. De ABBA-procedure, 
die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet 
meer.

Plek van wisselen
Als een speler gewisseld wordt, kan de scheids-
rechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde 
doel- of zijlijn moet gebeuren. De scheidsrechter 
kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te 
voorkomen, of in het geval van een blessure.

Doeltrap
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien 
meter, hoeft niet meer eerst uit het strafschop-
gebied voordat een medespeler de bal mag aan-
raken. De bal is in het spel vanaf het moment dat 
deze is getrapt en duidelijk beweegt. Alleen de 
opbouwende partij mag de bal direct in de zes-
tien meter aanraken.

Scheidsrechterbal
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar 
één speler in de buurt staan van de scheidsrech-
ter, als hij de bal laat vallen. Dit moet een speler 
zijn van het team dat de bal als laatste heeft aan-
geraakt. De rest van de spelers moet op minimaal 
vier meter afstand staan. Als er een scheidsrech-
tersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd 
voor de keeper.

Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode 
kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn 
alle stafleden die langs het veld zitten, zoals de 
coach, verzorger of teammanager. Afgelopen 
seizoen is hier al mee geëxperimenteerd in het 
betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het 
ook voor het amateurvoetbal.

Muurtje
Als de verdedigende partij bij een vrije trap een 
muurtje neerzet van drie of meer spelers, moe-
ten alle aanvallers minimaal één meter afstand 
houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich 
hier niet aan houden, volgt er een indirecte vrije 
schop voor de verdedigende partij.

Dat we in 2020 officieel de 40e editie van 
het Minitoernooi hebben? 

En dat het Minitoernooi vroeger ‘Buurt- en 
Stratentoernooi’ heeft geheten? En later 
‘Rendje van de Peel’?

Dat Wil Bongers ter voorbereiding 
waterspelletjes heeft gedaan met de nogal 
verjongde selectie? Tot grote opluchting 
werd er daarna wel gewoon bier bij de BBQ 
geschonken!

Dat we de ouders van de jeugdleden 
nadrukkelijk uitnodigen om mee te helpen 
op de jeugdafsluitdag in juni? 

Een perfecte gelegenheid om de 
jeugdleiders ook eens een dagje vrij te 
gunnen want ze staan het hele jaar al 
klaar...

Dat we zoveel leden bij de JO13 hebben 
dat de JO13-2 bestaat uit uitsluitend 
Grashoekse spelers?

wisten jullie dat?
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Minitoernooi 2019
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Dat Gerard Pijnenburg en Rens van 
Heugten momenteel ‘stage’ lopen in het 
bestuur om zo klaar gestoomd te worden 
voor hun toekomstige functie.

Wij jarig waren op 22 juli 2019 zijn wij 
85 geworden?

Het sportpark er weer prachtig uitziet 
dankzij het vele werk van Martien.

Martien in juli maar liefs 4000 cbm water 
op die velden heeft gespoten waardoor ze 
er nu zo mooi groen uitziet. 

De emelten (insecten) niet van een 
natte mat houden en dit jaar dus geen 
kans hebben gekregen om onze mat te 
verzieken. 

wisten jullie dat?

Piet Fleuren vrijwilliger van het jaar 2019
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Sponsorcommissie draait op volle toeren!

De sponsorcie draait op volle toeren. Doelstelling was om het gehele hoofdveld te omzoomen 
met prachtige reclameborden van onze sponsoren. Dit is bijna gelukt. De Peelrand ziet er qua 
accommodatie en uitstraling fantastisch uit. Dit horen we regelmatig van onze bezoekers. Hier 
kunnen we met zijn allen heel erg trots op zijn. 

Een groot dankjewel is dan ook op zijn plaats 
voor alle sponsoren die SV Grashoek een warm 
hart toedragen. Ook een dankjewel aan alle vrij-
willigers. Je staat er af en toe niet bij stil wat er 
allemaal geregeld moet worden voordat er een 
wedstrijd gespeeld kan worden. Denk hierbij 
eens aan: de wedstrijdsecretaris, de scheidsrech-
ter, grensrechters, de leiding, de terreinknecht, 
de maandagmiddagploeg, de entreemensen, de 
kantinemedewerkers, de omroeper, het bestuur, 
de lotenverkopers, de Toto, enz. Mocht je op een 
of andere manier SV Grashoek willen helpen, 
meld dit dan bij een van de bestuursleden.
Wat heeft de sponsorcie het afgelopen jaar al-
lemaal gedaan? We zijn verder gegaan met het 
digitaliseren van alle contracten en afspraken. 
Momenteel is het zo dat zelfs de facturen vanuit 

Sponsit worden gegenereerd. Weer een stap in 
de goede richting.
Voor het komende seizoen heeft de sponsorcie 
onder andere als speerpunt om voor de spon-
soren een keer een aparte middag of avond te 
organiseren. Hoe dit eruit komt te zien is op dit 
moment nog niet bekend.
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 | Sponsorcommissie

Onze fotograaf Jac Haenraets aan het werk
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WE ZIJN EEN TEAM IN HET VELD, MAAR OOK BUITEN HET VELD. 
Op school en in de vrije tijd gaan we met respect met elkaar om. 
PESTEN, PLAGEN, SCHELDEN en AGRESSIE wordt niet getolereerd.

DE BASIS-11
01 We vloeken en schelden niet en maken 

geen racistische opmerkingen.

02 We praten met elkaar.
En niet over elkaar.

03 We gedragen ons correct en 
sportief

04 We spreken elkaar aan op 
verkeerd gedrag.

05 We accepteren beslissingen van scheidsrechters. 
Ook als je het er niet mee eens bent.

06 We gaan netjes om met het sportpark, materiaal 
en kleding van de club. THUIS en UIT!

07 We genieten van elkaars acties en 
accepteren elkaars fouten.

08 We zijn altijd op tijd. Wedstrijden, 
trainingen en overige activiteiten.

09 We respecteren het werk van 
de onmisbare vrijwilligers.

10 We geven elkaar (ouderen) 
het goede voorbeeld.

11 We verzaken geen overlast op 
het sportpark en daarbuiten.
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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
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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

Met een gedachte van “we willen eens wat 
anders” had men de B1 ingeschreven voor 
een toernooi in Kerkrade-West. Een locatie op 
een kleine 90 kilometer van Grashoek. Op een 
zeer zonnige 1e pinkersdag vertrokken we iets 
na elven richting het zuiden. De reis verliep 
voorspoedig en bij aankomst viel al gelijk op 
dat het een mooie accommodatie was van de 
plaatselijke vereniging. De toernooi opzet was 
een indeling van 3 poules met ieder 6 teams. 
Jammerlijk (achteraf misschien gelukkig) viel 
bij Grashoek één tegenstander weg.

De eerste pot werd er goed gespeeld. Het be-
gin was te slap maar al snel volgde het herstel 
en kwamen er ook de kansen.Uiteindelijk was het 
een pass van Thom die Leike goed inschatte en 
de enige goal van de wedstrijd maakte. Zo, de 
eerste 3 punten waren binnen. In de tussentijd 
werden de andere tegenstanders geanalyseerd 
en bleek al gauw dat we nog een aantal pittige 
tegenstanders zouden tegen komen.
De tweede match zou wel eens bepalend kun-
nen zijn voor plaatsing naar de kwartfi nales, en 
dit bleek achteraf ook zo uit te vallen. Tegen de 
B1 van een vereniging uit het Duitse Aachen 
werd wederom met het kleinst mogelijke verschil 

gewonnen door een goal van Chris. Twee keer 
spelen, 6 punten en een doelsaldo van 2 voor en 
nul tegen is niet slecht. 

Toen de 3e wedstrijd tegen een van de favorieten 
(hadden het jaar ervoor het toernooi gewonnen) 
FC Pesch uit Köln. Deze tegenstander was echt 
een maatje te groot en uiteindelijk verloren we 
kansloos met 0-2. De laatste pot tegen Scharn B1 
(uitkomend in de 2e divisie!!) was eigenlijk alleen 
maar voor te bepalen welke eindklassering we in 
de poule gingen krijgen. Uiteindelijk werd dit ook 
een kansloze 3-0 nederlaag maar niet getreurd, 
we waren een ronde verder, iets wat vooraf door 
niemand was gedacht/verwacht.

Echter door de 3e plaats in de poule moesten we 
het in de kwartfi nale opnemen tegen de winnaar 
uit een andere poule en dit bleek FC Aachen-Haa-
ren B1 te zijn. Dit team had in de poulefase geen 
enkele tegengoal ontvangen en bleek dus moei-
lijk te kloppen. Wij (Hans en ikzelf) hadden ons ei-
genlijk er al bij neergelegd dat dit de laatste wed-
strijd zou worden en dat we ons rond half zeven 
richting huiswaarts konden begeven. Niets bleek 

Een memorabele overwinning! (19-5-2013)

Uit de oude doos!

lees verder pagina 46 45



derom compleet. Maar er moesten toch nog een 
kleine 8 minuten gespeeld worden. Maar met het 
hele team ging men er in geloven en ook alle lei-
ders (inclusief de chauffeurs) schreeuwden onze 
jongens vooruit. Alhoewel ze eigenlijk niet meer 
konden deden ze toch nog meer dan dat er in zat 
en mede hierdoor werd het eindsignaal behaald 
met de 0-1 winst met als resultaat de FINALE!! 
We keken elkaar (Hans en ik) aan op zo’n manier 
van “dit kan toch niet wat hier vandaag gebeurd. 
Dromen we?” Maar nee dus. 

Toen nog 1 potje voetbal. het was inmiddels 
19.35 uur. De start van de finale, wederom tegen 
het Duitse FC Pesch. Tja was moesten we hier 
eigenlijk tegen beginnen. In de poulefase eigen-
lijk compleet weggespeeld, maar ja, toernooi 
voetbal is toch anders. Gewoon weer inzet to-
nen, strijd leveren, de duels aangaan en achterin 
de deur dicht houden. Dit lukte wederom heel 
aardig. Heel af en toe kwam de tegenstander 
gevaarlijk voor het doel maar ook bij de Duit-
sers kon men merken dat hun fysieke gesteld-
heid niet meer was zoals op het begin van het 
toernooi. En ja hoor, weer hielden we de nul en 
moesten dus de strafschoppen beslissen wie de 
winnaar van het toernooi ging worden. Dezelfde 
5 van de serie in de kwartfinale gingen de pingels 
nemen, wederom in dezelfde volgorde. Jarno de 
eerste. Helaas kwam de bal tegen de paal. Jarno 
baalde verschrikkelijk en leek ontroostbaar. Guus 
(in z’n afscheidswedstrijd) herstelde de stand 
gelijk door ook de eerste van Pesch te stoppen. 
Dus stond het gewoon weer gelijk. Hierna scoor-
den Joeri, Leike, Chris en Vincent maar ook de te-
genstander deed dit dus was het 4-4. 

Nu moest er om en om geschoten worden 
door spelers die eigenlijk niet wilden, en zeker 
nu niet in de finale. Allereerst Daan, die feilloos 
binnen schoot. Tegenstander ook en dus moest 
de volgende. Sjoerd werd door Jo gevraagd en 
begeleid naar de stip. Iedereen wist dat hij het 
kon als hij de zenuwen maar in bedwang kon 

houden. Legde de bal neer, knalde, en... jawel 
hoor doelpunt. Ook bij de tegenstander werden 
de spelers nerveuzer maar ook zij scoorden hun 
7e strafschop. Als achtste kwam Thom van Mul-
lekom. Uiteraard ook niet vrij van de zenuwen. 
Ik hoorde nog dat Jo riep:’ogen dicht en scoren” 
En dit deed Thom. Een opluchting voor hem en 
ook voor de rest van het team. Nu de achtste van 
Pesch. De tegenstander leek gespannen te zijn. 
We schreeuwen naar Guus “pak nu je moment 
en zorg dat we eerste worden”. Hij liep aan en... 
GUUS STOPTE DE PINGEL!!!

Het “kleine” Grashoek had het geflikt door op het 
toernooi als 1e te eindigen. Het hele team viel elkaar 
in de armen en zelfs bij de leiders en chauffeurs was 
een kleine vorm van emotie te zien. Niemand kon 
het geloven maar het was echt waar. En je kon ook 
merken dat we bij de tegenstanders en scheids-
rechters ook iets los gemaakt hadden waardoor 
en bij vele mensen iets van waardering en respect 
voor dit team was los gekomen. Het was inmid-
dels 20.00 uur toen bij de prijsuitreiking de immens 
grote cup overhandigd werd aan aanvoerder Joeri. 
Deze werd hierna gelijk gevuld met bier waarna ie-
dereen een zeer verdiende slok uit de bokaal mocht 
nemen. Iets voor 21.00 uur vertrokken we richting 
Grashoek waarna de jongens bij thuiskomst nog 
een klein beetje hebben nagefeest bij teamgenoot 
Rick die geblesseerd was achtergebleven, maar ook 
z’n 16 verjaardag vierde en dus ook mooi cadeautje 
van z’n team heeft gekregen.

Over het algemeen een dag om nooit te verge-
ten. Ik zal niet meer vergeten dat Jo ‘s-middags 
rond 14.30 uur zei: “nog geen spijt dat jullie mee 
zijn gegaan?” Hierop antwoorde ik toen “nog 
niet” maar achteraf had ik dit voor geen goud 
willen missen. Dit zijn de dingen waarvoor je het 
doet. Door zulke teamprestaties blijkt maar weer 
wat waar toe een beetje teambuilding kan lei-
den. Jongens en leiders, van harte gefeliciteerd. 
En ik denk dat ik spreek namens beide chauffeurs, 
Hans en Stanley  

minder waar, De strijdlust die de jongens in deze 
wedstrijd op de mat legde was van zo’n hoog 
kaliber dat het zelfs ons verbaasde. Er werd voor 
iedere meter gestreden en ook schuwde men niet 
om af en toe zelfs een overtreding te maken als 
het noodzakelijk was. Het werd mede hierdoor 
een 0-0 gelijkspel. De beslissing moest dus vallen 
via. Jarno tikte de eerste beheerst binnen. De eer-
ste van Aachen stopte Guus. Hierna werd en door 
Joeri en Leike gescoord en ook de tegenstander 
scoorde twee keer. De vierde van Chris werd jam-
mer genoeg gestopt en Aachen scoorde wel de 
vierde waardoor de stand na 4 penalty's 3-3 stond. 
Toen moest de 5e man van Aachen en deze knalde 
de bal huizenhoog over. Vincent was onze laatste 
en jawel, hij zorgde ervoor dat we ons voor de 
kruisfinale plaatsten. Geweldig wat een verrassing. 
In ieder geval bij de beste 4 van zo’n internationaal 
en sterk bezet toernooi, kon niet meer kapot.

Sommige spelers zaten er nu toch al behoorlijk 
doorheen, mede ook door de hoge temperatuur 
van de dag begon het sommige gasten wel te 
slopen. Dan maar oppeppen voor de kruisfinale. 
Nu we toch zo lang moeten blijven dan er ook 
maar voor gaan. Gezien de tegenstander die we 
gingen treffen, werd eigenlijk al snel bepaald om 
de zaak achterin in ieder geval dicht te houden en 
dan maar gokken op die ene uitbraak. En zowaar 
gebeurde. De tegenstander uit het Duitse Neuss 
was ook de poulefase zonder tegengoal doorge-
komen en ook voetbal technisch waren ze veel 
beter maar ze beten zich stuk om de inzet en ver-
betenheid van onze B1. Hierdoor gingen ze zich 
ook irriteren maar dit maakte ons niet uit. En toen 
kwam dat ene kansje. Chris werd op rechts aan-
gespeeld, speelde 3 man uit en gaf precies op 
het juiste moment de pass op Leike die goed was 
meegelopen en bal met z’n linker perfect in de 
rechterbovenhoek knalde. De verrassing was we-
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SENIOREN
Trainers Senioren
Wil Bongers Hoofdtrainer selectie
Chritiën van Goor Ass. trainer 1e en 2e

Jo van Oijen Trainer 4e team
Frank Timmermans Keeperstrainer

1e elftal
Wil Bongers Hoofdtrainer selectie
Jan van der Werf Leider
Peter Adriaans Leider
Joep Gommans Grensrechter

2e elftal
Luc Steeghs Leider
Puk van Oijen  Ass. Leider
Bas Maessen  Ass. Leider 
Marcel van Heugten Grensrechter

3e elftal
Piet Fleuren Leider
Gerard Zegers Leider
Peter-Jan Strik Leider
Eric van Esseveldt Grensrechter
Ron Vanlier Grensrechter
Wouter Nelissen Grensrechter

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

Veteranen
Vacature Leider
Frank Janssen Grensrechter

JUNIOREN EN PUPILLEN
Keeperstrainers
Frank Timmermans Keeperstrainer
Maarten V. Teeffelen Keeperstrainer (JO11, JO9) 

JO19-1
Jo van Oijen Hoofdtrainer / Leider
Frank Schilder Leider
Jacco Kempen Leider / Grensrechter

JO17-1
Jarno Steeghs Hoofdtrainer / Leider
Ramon Janssen Leider
Andy Hunnekens Leider
Robin Peeters Leider
Jeffrey Daniels Trainer

JO15-1
Martijn van Haastert Hoofdtrainer / Leider
Frank Schers Leider
Marco van de Goor Trainer

JO13-1
Marco Smeets Hoofdtrainer / Leider
Ramon Janssen Trainer
Jens van de Heuvel Trainer

JO13-2
Bas Gloudemans Trainer / Leider
Edwin van de Goor Trainer / Leider

JO11-1
Ralph Verhaegh Hoofdtrainer / Leider
Henri van Rijt Leider
Maarten van Teeffelen Leider
Rob Engels Trainer
Rob Draak Ass.Trainer
Job Janssen Ass.Trainer

JO9-1
Peter-Jan Strik Hoofdtrainer / Leider
Daniel Kamp Leider
Maarten van Teeffelen Trainer
Niek Schilder Ass.Trainer
Rik Peeters Ass.Trainer

JO9-2
Luuk Houben Trainer / Leider
Leon Daniels Trainer / Leider
Niek Schilder Ass.Trainer
Rik Peeters Ass.Trainer

Kabouters 
Patrick Houben Trainer / Leider
Barry Hendrikx Trainer / Leider

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

Consul
Toon van der Werf

Teaminformatie SV Grashoek

Niek Smeets eerste werd tijdens de 
JAKO dagen in de groep JO11

Jurre-Jan Strik als tweede eindigde in 
de groep JO9

Er in totaal 257,40 euro opgehaald werd 
voor de jeugdafdeling van SV Grashoek 
tijdens diezelfde JAKO dagen. Hiervoor 
moesten de deelnemers meedoen aan de 
‘sponsor-dribbel’. 1 kilometer dribbelen

De jongens van Engelen (Rik, Gijs en Cas) 
het meeste geld hebben opgehaald. 

Jo van Oijen na jarenlang het begeleiden 
van een team, nu voor het eerst in de 
organisatie van de JAKO dagen zat.

De Kerstvoetbaldagen ook heel leuk zijn!

Wij de volgende nieuwe leden 
hebben mogen begroeten Toon Strik, 
Mees Theelen, Tren Janssen, Cas Engelen, 
Daan Runneboom, Demi Kurvers, 
Guus Linskens, Jan van de Werf, 
Maarten Vaessen en Wil Bongers. 

Wij van het volgende leden helaas 
afscheid hebben genomen Rijk Wijnands, 
Gabriel van de Rijt, Jordi Luijten, 
Nelis Luijten, Danny Gommans, 
Wilco van Sleeuwen, Rob Steeghs, 
Daan van Bemmel, Radoslaw Orzol. 

SV Grashoek op dit moment 266 leden 
heeft waarvan 89 jeugdleden en 
177 senioren.

wisten jullie dat?
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Opgericht 22 juli 1934
Inschrijving KvK:40164331
KNVB verenigingsnr:BBKB59Y

Bankrelatie
Rabobank Peel en Maas te Panningen 
NL95RABO0141911964

Bezoekadres
Sportpark: "de Peelrand"
Helenaveenseweg 32
5985 NM Grashoek
Tel.: 077 3073871 (kantine)

Algemeen secretariaat / postadres
Iris Fahner
Berkenhof 6
5985 RW Grashoek
Tel: 06 38417828
contact@svgrashoek.nl
bestuur@svgrashoek.nl

Wedstrijdsecretaris senioren en jeugd
Frank Schilder
Helenaveenseweg 56
5985 NM Grashoek
Tel.: 06 18602275
jeugdsecretaris@svgrashoek.nl
secretariaat-senioren@svgrashoek.nl

Ledenadministratie
Truus Janssen
Pastoor van der Sterreenstraat 20
5985 RZ Grashoek
Tel.: 077 3076335
ledenadministratie@svgrashoek.nl

Organisatie SV Grashoek

Hoofbestuur
Ger Spreeuwenberg Voorzitter
voorzitter@svgrashoek.nl
Roel Geurts Financiën Penningmeester
Martijn van Haastert Jeugdzaken
Jo van Oijen Seniorenzaken
Andre Rijs Vicevoorzitter/Sponsering
Iris Fahner Secretaris
bestuur@svgrashoek.nl
Thom van Mullekom Kantine 
kantine@svgrashoek.nl
Rens van Heugten Penningsmeester in opleiding
Gerard Pijnenburg Accommodatie zaken

Commissie Senioren
Jo van Oijen Voorzitter
Ger Spreeuwenberg
Stanley Cuijpers
Frank Schilder

Commissie Jeugd
Martijn van Haastert Voorzitter
Frank Schilder Wedstrijdsecretaris Jeugd
jeugdsecretaris@svgrashoek.nl
Marco Smeets
Richard Janssen Technisch coördinator
Ralph Verhaegh Coördinator J011, JO9 en 
Kabouters

Commissie Financiën
Roel Geurts Penningmeester
Riek Pijnenburg Financiële administratie
Truus Janssen Ledenadministratie

Commissie Coöperatie
Peter Haenraets Algemene contactpersoon, 
commissie inkoop
Roel Geurts Financiën
Martien Peeters Commissie groenvoorziening

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

Commissie Minitoernooi
Frank Schilder Voorzitter, Veiligheid
Martien Peeters Horeca, accommodatie, 
technisch beheer
Erwin Pijnenburg Promotie, festiviteiten
Flip Zeegers Promotie, festiviteiten
Rick Graus Wedstrijdzaken, Scheidsrechters
Paul Strik Horeca
Mike Steeghs Wedstrijdzaken, Promotie, 
festiviteiten
minitoernooi@svgrashoek.nl
Thom van Mullekom Horeca, Wedstrijdzaken, 
Promotie, festiviteiten
Hans Cuijpers Activiteiten commissie
Leon Gommans

Commissie Website en Sociale Media
Frank Schilder Voorzitter, Website
John Janssen Webmaster, Peelrandkoerier, 
Correspondent Grashoek 1
webmaster@svgrashoek.nl
Mike Steeghs Website
Roel Hanssen Sponsoring
Peter-Jan Strik Peelrandkoerier
Jac Haenraets Fotograaf
Piet Spee Correspondent Grashoek 1
Luc Maessen Website

Kantine commissie
Leon Gommans
Paul Strik
Martien Peeters
Thom van Mullekom

Activiteitencommissie
Hans Cuijpers Voorzitter
Jarno Steeghs
Luuk Houben
Luuk Janssen
Marc Crommentuijn 
Brandon Sijben

Commissie Jeugd Afsluitdag
Edwin van de Goor
Richard Janssen
Rick Graus

Scheidsrechterscommissie
Cendy van Ophoven
Peter van Heugten
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Afgelastingen
Als er een wedstrijd of een training wordt afge-
last wordt dat altijd via de leider aan de spelers 
of ouders doorgegeven. U kunt ook kijken op de 
website.

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 af-
melding en het uiterste tijdstip wordt door de 
leider/trainer aan de spelers meegedeeld, net als 
de gevolgen voor het niet voldoen aan deze af-
spraken. Let op: bij afmelding voor een wedstrijd 
wordt het team benadeeld. Doe dit dus alléén in 
uiterste noodzaak! 

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.
Ook hier geldt dat afmelding moet worden be-
perkt tot uiterste noodzaak omdat de trainer bij 
de planning van rekening houdt met het aantal 
spelers. Daarbij geldt: een training hoort net zo 
goed bij het voetbal als een wedstrijd. Het is ook 
een teamactiviteit en niet vrijblijvend.

Blessures
Fysio & Sport Meijel verzorgt de blessurebehan-
delingen.
William van der Heijden zal als vaste fysiothera-
peut voor SV Grashoek iedere dinsdagavond on-
geveer een uur aanwezig zijn vanaf 18.45u voor 
de selectie van SV Grashoek. Dit uur is bedoeld 
voor het screenen van klachten, adviseren en in-
formeren 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.
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.
Aarzel niet om een afspraak te maken, dat kan 
www.fysiosportmeijel.nl.
Vermeld dan bij de toelichting dat je speler van 
SV Grashoek bent.

Tenue
Alle elftallen, zowel senioren als junioren, krijgen 
shirts van de club. Deze shirts worden per team 
centraal, tegen vergoeding, gewassen. De ver-
goeding 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 ge-
heel zwart te zijn, eventueel met Grashoek-logo. 
De sokken zijn geel, met zwarte strepen en een-
voudig online te bestellen (Stanno Original Sock 
met produktcode: 440108-4800).
Sport 2000 De Bruijn in Panningen kan de broek 
en de sokken leveren, maar ook trainingspakken 
en tassen van SV Grashoek. Mèt logo!

Elftalsamenstelling
Bij de senioren worden de elftallen in overleg 
met de trainers en de leiders van de desbetref-
fende elftallen samengesteld.
Bij de jeugd gaan wij uit van de voorgeschreven 
leeftijdsgrenzen. De jeugdcommissie behoudt 
zich daarnaast het recht voor om spelers in een 
hoger of lager team in te delen als daarmee qua 
aantal spelers een evenwichtiger teamindeling 
kan worden gerealiseerd. Wij zullen in die uitzon-
deringssituaties uiteraard beoordelen of een spe-

ler qua voetbal en/of ontwikkeling in dat andere 
team past.
De jeugdafdeling van SV Grashoek heeft géén 
prestatieve teams. Om die reden zullen, wanneer 
er meerdere teams in een leeftijdsgroep kunnen 
worden samengesteld, de hierboven genoemde 
uitgangspunten gelden.
Voor het seizoen 2019-2020 gelden de volgende 
leeftijdsgrenzen.

Kabouters spelers geboren op of na 01-01-2013
JO 9 spelers geboren op of na 01-01-2011
JO11 spelers geboren op of na 01-01-2009
JO13 spelers geboren op of na 01-01-2007
JO15 spelers geboren op of na 01-01-2005
JO17 spelers geboren op of na 01-01-2003
JO19 spelers geboren op of na 01-01-2001

Samenwerking met koningslust
Bij de jeugd is er een samenwerking met 
Koningslust. Dit betreft alleen het groot-veld-
voetbal, dus de leeftijdsklassen JO13 t/m JO19. 
Tot en met de JO11 zijn er geen combinatie 
teams met Koningslust en wordt er gewoon in 
Grashoek getraind en gespeeld.

Trainingstijden en –locatie 
(De jeugdspelers dienen bij de trainingen een 
kwartier van tevoren aanwezig te zijn, tenzij ex-
pliciet anders door de trainer wordt aangegeven)

Grashoek 1 Dinsdag en vrijdag
 19.30 tot 21.00 uur 
Grashoek 2 Dinsdag en vrijdag
 19.30 tot 21.00 uur
Grashoek 3 Dinsdag
 20.00 tot 21.00 uur
Grashoek 4 Woensdag
 20.00 tot 21.30uur
Veteranen Dinsdag
 20.00 tot 21.00uur

Keepers Dinsdag
 19.30 uur
JO19 en JO17 Maandag
 18.45 tot 20.00 uur Grashoek
 Donderdag
 18.45 tot 20.00 uur Koningslust
JO15 en JO13 Dinsdag
 18.30 tot 19.45 uur Koningslust
 Donderdag
 18.30 tot 19.45 uur Grashoek
JO11 Woensdag en vrijdag
 18.30 tot 19.30 uur
JO9 en Kab Woensdag
 18.30 tot 19.30 uur

Wedstrijdtijden en –locaties 2019-2020
(De jeugdspelers dienen bij de wedstrijden een 
half uur van tevoren aanwezig te zijn, tenzij ex-
pliciet anders door de leider wordt aangegeven)

  Nj 2019 Vj 2020
JO19 15.00 uur Koningslust Grashoek
JO17 14.00 uur Koningslust Grashoek
JO15 14.00 uur Grashoek Koningslust
JO13-1 13.00 uur Grashoek Koningslust
JO13-2 11.30 uur Grashoek Koningslust
JO11-1 10.30 uur Grashoek Grashoek
JO9-1 10.30 uur Grashoek Grashoek
JO9-2 09.30 uur Grashoek Grashoek

Vervoer 
Voor de jeugd wordt het vervoer geregeld door 
de ouders. 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 jeugdaf-
deling geeft voor het seizoen een lijst uit waarop 
staat welke ouders aan de beurt zijn. Zo hebt u 
ruimschoots de gelegenheid om iets te regelen, 
mocht een bepaalde datum u niet uitkomen. 

Algemene informatie

lees verder pagina 54
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U kunt ruilen met andere ouders of voor iemand 
anders zorgen. Op deze manier wordt het ver-
voer 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.
De leiders beslissen naar welke uitwedstrijden en 
trainingen per fiets wordt gegaan. Omwille van 
de groepsvorming is het daarbij niet gewenst dat 
ouders hun kinderen en mogelijk een deel van 
de groep toch per auto brengen.
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.

Contributie 2019-2020
Senioren zonder vrijwilligersfunctie € 165,-*
Veteranen € 130,-*
Senioren met vrijwilligersfunctie € 125,-*
Veteranen met vrijwilligersfunctie €  90,-
JO19 €  98,-**
JO17 €  98,-**
JO15 €  85,-**
JO13 €  85,-**
JO11 €  69,-***
JO9 €  69,-***
Kabouters €  42,-***
Niet actief lid €  45,-
Niet actief lid met vrijwilligersfunctie €  13,-****

* inclusief 35 euro voor het wassen van het tenue 
(geldt niet voor de veteranen)

** inclusief 8 euro voor het wassen van de shirts
*** inclusief 7 euro voor het wassen van de shirts
**** NB Om aanspraak te kunnen maken op de col-

lectief afgesloten vrijwilligers verzekering en om 
redenen van aansprakelijkheid dienen ook de 
vrijwilligers lid te zijn van SV Grashoek 

Afhankelijk van uw lidmaatschap zal het bedrag 
in twee termijnen worden afgeschreven. Op 
of rond 2 september zal de eerste termijn van 
het door u opgegeven rekeningnummer wor-
den afgeschreven en op of rond 2 februari het 
resterende bedrag. Omdat u een doorlopende 
machtiging getekend voor het incasseren van de 
contributie hoeft u zelf geen actie te onderne-
men. 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 van activiteiten van onze vereniging.
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   
1 januari heeft afgemeld. Nieuwe leden die zich 
aanmelden op enig tijdstip voor 31 december 
betalen de volledige contributie. Meldt men 
zich na 31 december persoonlijk bij de secretaris 
aan, dan betaalt men de contributie over het 2e 
halfjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap 

wordt de incasso ook stopgezet.
Leden die vanwege blessures of ziekte, meer dan 
een half seizoen niet actief zijn geweest, hebben 
recht op restitutie. Deze leden of hun ouders 
kunnen in mei van elk seizoen een verzoek 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. 
Vrijwilligers van Stichting Leergeld komen daarna 
bij de aanvrager thuis op bezoek om de aanvraag 
op te nemen. Telefoonnummer: 06 – 38 48 33 06  
bereikbaar op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 
uur.

Verzekeringen
De KNVB heeft voor al haar leden een collec-
tieve ongevallenverzekering afgesloten. Alle le-
den van SV Grashoek 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 SV Grashoek. Deze ver-

zekering is secundair, dit wil zeggen dat men 
allereerst de eigen verzekeringen moet aanspre-
ken en daarna kan men indien nodig een beroep 
doen op deze verzekeringen.
SV Grashoek heeft verder nog een aansprakelijk-
heidsverzekering voor verenigingen afgesloten. 
Deze verzekering geldt natuurlijk voor leden en 
ook voor niet-leden die activiteiten voor SV Gras-
hoek verrichten.
Indien men meer informatie wenst over de polis-
voorwaarden kan men zich wenden tot Penning-
meester Roel Geurts.

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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Hoofdsponsors
Autobedrijf Grashoek
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

Sponsor trainingspakken 1e elftal
Autobedrijf Grashoek
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

Tassensponsor 3e elftal en veteranen
Kay Beumers Huifkartochten

Tassensponsor 4e

ANTOM Agro-klussenbedrijf

Sponsor trainingspakken 3e elftal
Café Zaal Cafetaria ‘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
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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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