SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
VENLO EN OMSTREKEN

Maandbulletin Augustus 2017
VAN DE VOORZITTER
Prachtig om te ervaren wat het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal,
met name door de Oranjeleeuwinnen, in ons land heeft losgemaakt. Bij onze
buren in Duitsland gaat komend seizoen een vrouwelijke scheidsrechter
wedstrijden in de bundesliga fluiten. Nu na het Oranjesucces ook ruim baan
voor de vrouwelijke energie bij de arbitrage. Na Mies Thelosen wordt het tijd
dat ook bij onze vereniging de vrouw op het veld of in de zaal het spel in
goede banen leidt.

Ger Heijligers
Voorzitter

EK-TOTO VROUWEN
Het EK voetbal voor dames is ongemeend spannend.
Wellicht is de spanning bij de mensen die meespelen met
de uitslagen ook spannend. Op donderdag 17 augustus
zal de uitslag bekend zijn en zullen de prijzen na de training
worden uitgereikt. De uitslag zal een dag later ook via onze
website gepubliceerd worden.

SVO MINI VELDTOERNOOI
Een nieuw initiatief binnen onze vereniging door op 2
september op de velden bij ons clubhuis een miniveldvoetbaltoernooi te organiseren. Het is 5 tegen 5 in twee
poules te weten recreatief en prestatief. Het toernooi heeft
een open inschrijving via toernooi@svovenlo.nl. Behalve
het meedoen zijn er ook vrijwilligers nodig om er ook op die
wijze voor te zorgen dat er wat extra geld binnenkomt voor
de vereniging.

TRAINEN

KEUKENDIENST
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08
07.09
14.09
21.09
28.09
05.10
12.10

Piet Philipsen
Theo Hoeben
Jan Vermeer
Louis Saris
Piet Philipsen
Theo Hoeben
Jan Vermeer
Louis Saris
Piet Philipsen
Theo Hoeben
Jan Vermeer

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
01-08
02-08
04-08
06-08
10-08
16-08
24-08
27-08
28-08
02-09

Twan Jansen (60)
Mark Eggen (41)
Mw. Bouten-Verheijen (60)
Khalid Lakhloufi ( 50)
Ton Schnitzler (55)
Frank Engelen (40)
Marco Pennings ( 37)
Jan Vermeer (63)
Mies Thelosen-Gerrits (81)
Jac Smits (81)

Al deze mensen van harte proficiat
en nog vele jaren.

Van begin juli t/m half augustus zullen weer enkele
personen op de weg trainen. Zij starten om 20.00 uur bij het
clubhuis. De training op het veld gaat gewoon door.
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OPENINGSAVOND
Onder aan dit bulletin zit het opgavestrookje voor de openingsavond. Graag vóór 27 augustus aanmelden.
Aanmelden kan via hay.bos@svovenlo.nl of bij een van de SOC-leden. Op deze avond vrijdag 1 september a.s.
zullen de promovendi in het zonnetje worden gezet en zullen Jos Geybels, Piet Philipsen en Wim Peijenburg
gehuldigd worden. Deze avond vindt plaats in de feesttent bij Huize Unicum met lekker eten, koele drank,
swingende muziek en nog veel meer. Zoals altijd wordt het eten direct om 20.00 uur geserveerd.
Het thema van deze avond is AMERIKA.

IN GESPREK MET
Ook deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen
maandelijks SVO-leden. Op 1 augustus kwam het gesprek met Hay Bos online.

SPELREGELQUIZ OP WEBSITE
Op de openingsavond wordt ook degene die de spelregels op de website het beste heeft gemaakt gehuldigd!
Deelnemers hebben tot 31 augustus de tijd om een eventuele gemiste maand in te halen, zodat er een eindstand
opgemaakt kan worden. Wie wordt de ultieme spelregelkenner van de SVO?

OEFENWEDSTRIJDEN
Zou jij graag voor aanvang van de competitie oefenwedstrijden willen fluiten? Meld je dan aan via:
www.svovenlo.nl/oefenwedstrijden. Gelieve aanmelden via het formulier op de website, aanmeldingen via de
e-mail of WhatsApp zullen als niet ontvangen worden beschouwd.

Kaartjes VVV
Evenals het afgelopen seizoen hebben wij ook dit jaar 2 kaartjes voor VVV-Venlo. Wil jij dus graag een keer een
wedstrijd bezoeken van VVV-Venlo? Stuur dan een mail naar Yvo Bloemen (yvo.bloemen@svovenlo.nl) en dan
word je toegevoegd aan een roterende lijst. Geef hierbij ook alvast aan als je op (een) bepaalde datum(s) niet
kunt. Graag aanmelden voor de eerste thuiswedstrijd op 12 augustus.

OM TE NOTEREN
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

1 september 2017
2 september 2017
9 oktober 2017
25 november 2017
15 december 2017
28 december 2017
4 januari 2018
2 maart 2018

Openingsavond
Mini veldvoetbaltoernooi
Clinic met clubscheidsrechters (ovb)
Sinterklaas bezoekt de SVO!
Kerstkienen
Snertloop
Nieuwjaarsinstuif
Jaarvergadering (ovb)

SPONSOREN SVO
Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de SVO? Laat het Huub Lankreijer weten en we
maken er werk van. De SVO is toch van ons allemaal en door meer sponsoren kunnen we de
belangen van de scheidsrechters beter behartigen.
 Van Heijster Schoenen Blerick  Claus wand- en plafondafwerking 
 Garage M. Janssen  AHC Benelux BV  Office Venlo De Kantoorvakhandel 
 Frank Huijs Montagebedrijf  Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders 
 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei 
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer 
 Feestzaal de Waeg  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas 
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AANMELDING OPENINGSAVOND
Naam: ___________________________________________ komt op 1 september a.s. naar de openingsavond.
Aantal personen ___________________________
Kosten € 6,- per persoon te voldoen bij aanmelding. Aanmelding via één van de SOC-leden of via
hay.bos@svovenlo.nl, vóór 27 augustus.
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