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Maandbulletin Juli 2017
VAN DE VOORZITTER
Tegenwoordig ligt het voetbalseizoen vrijwel nooit stil, maar toch is het nu
het meest logische moment om even te pauzeren. De zomer is voor velen
de gelegendheid om lekker op vakantie te gaan en bij te komen van een
actief jaar. In elk geval geniet van de zomer met of zonder vakantie, zodat je
weer met genoeg energie het nieuwe seizoen kunt beginnen.
Ger Heijligers
Voorzitter

KEUKENDIENST
06.07
13.07
20.07
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08
07.09
14.09

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

NIEUW ADRES
Bryan Willems
Bosbergstraat 35
5943 AL Lomm

Paul Heijnen
Servaashof 9
5988 GD Helden

Graag personaliawijzingen doorgeven aan:
secretaris@svovenlo.nl

MUTATIE LEDEN
Per 1 juni j.l. heeft Kay Gerards te kennen gegeven zijn
lidmaatschap op te zeggen, omdat hij gestopt is met fluiten.
We wensen Kay nog veel succes in zijn verdere toekomst.

PROMOVENDI
Marc Eggen en Jack Billekens zijn beiden gepromoveerd
bij het zaalvoetbal. Beide heren proficiat en veel succes
in het komende seizoen.
Ook bij het veldvoetbal zijn diverse leden gepromoveerd,
te weten: Marc Bloemen, Steve Janssen, Jan Vermeer
en Rudy Klaassen. Allemaal gefeliciteerd en iedereen
succes komend seizoen ook als bent blijven staan in je
klasse of gedegradeerd bent.

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
05-07
07-07
09-07
20-07
24-07
29-07
01-08
02-08
04-08

Peter Kierkels (64)
Rudy Klaassen (40)
Mw. Driessen-Slik (79)
Mw. Thommassen-Heldens (60)
Theo Hoeben (64)
Nico v.d. Beucken (52)
Twan Jansen (60)
Marc Eggen (41)
Mw. Bouten-Verheijen (60)

Al deze mensen van harte proficiat
en nog vele jaren.
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NK-SPELREGELS HEERENVEEN
Ons Team is op een fraaie vijfde plek geëindigd op het Nederlands kampioenschap spelregels 10 juni j.l. te
Tjalleberd bij Heerenveen. Lang leek een top 3-notering in het vat te zitten, maar evengoed heeft coach Nico
Slavenburg met Koen Lenssen, Yvo Bloemen, Steve Janssen en Sander Huijs een puike prestatie geleverd.

NK - VOETBALKAMPIOENSCHAP 7 TEGEN 7
Ons combinatieteam met Helmond is net geen landskampioen geworden op de velden bij Excelsior te
Rotterdam 17 juni j.l.. In de finale verloren de mannen na strafschoppen van de Zuid II-broeders uit Boxmeer
Cuijk. Een mooie prestatie van onze ploeg en iedereen heeft genoten van een fijne dag.

EK-TOTO VROUWEN
Meespelen kan nog steeds voor € 5,- per ingevuld formulier en te downloaden van onze website. Natuurlijk kan dit
ook persoonlijk in Huize Unicum bij Theo Hoeben, waar ook opgaveformulieren liggen. Het EK voor vrouwen
georganiseerd in Nederland begint 16 juli a.s.

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 wat extra geld binnenkomt voor de vereniging.

TRAINEN
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.

JEU DE BOULES
Wegens te weinig aanmeldingen is het eerste keer op de zondag jeu de boules niet doorgegaan. Een volgende
keer beter.

OPENINGSAVOND
Onder aan dit bulletin zit het opgavestrookje voor de openingsavond. Op deze avond vrijdag 1 september a.s.
zullen de promovendi in het zonnetje worden gezet en enkele personen zullen gehuldigd worden. Deze avond
vindt plaats in de feesttent bij Huize Unicum met lekker eten, koele drank, swingende muziek en nog veel meer.

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 juli kom het gesprek met Ton Schnitzler online.

SPELREGELQUIZ OP WEBSITE
Aan het begin van elke maand staan 5 vragen op onze website. Doe massaal mee, want het is ook nog erg
leerzaam, omdat er meteen een toelichting volgt op het goede antwoord.

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.
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OM TE NOTEREN
Vrijdag
Zaterdag

1 september 2017
2 september 2017

Openingsavond
Mini veldvoetbaltoernooi

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.
s Van Heijster Schoenen Blerick s Claus wand- en plafondafwerking s
s Garage M. Janssen s AHC Benelux BV s Office Venlo De Kantoorvakhandel s
s Frank Huijs Montagebedrijf s Verwarmingsinstallatiebureau Fraku s Nizza Bloembinders s
s Electro J. Sieben BV s Prestarsi per Lei s
s
De
Specht
Glazenwas-en
schoonmaakbedrijf s Lindeboom Bierbrouwerij Neer s
AANMELDING OPENINGSAVOND
s Feestzaal de Waeg s VenloTech s Broodjes Service Peel en Maas s

Naam: ___________________________________________ komt op 1 september a.s. naar de openingsavond.
Aantal personen ___________________________
Kosten € 6,- per persoon te voldoen bij aanmelding.

SECRETARIAAT Twan Keijsers Wederik 9, 5941 AZ Velden, telefoon (077) 4721911, e-mail secretaris@svovenlo.nl
Internet www.svovenlo.nl PENNINGMEESTER Hay Bos, e-mail penningmeester@svovenlo.nl SNS-Bank NL 60SNSB086.27.06.602

