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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Het geeft een goed gevoel om te constateren dat de deelnemende teams bij 
de afgelopen spelregelkampioenschappen Zuid II complimenten geven over 
de organisatie en de entourage. Die schouderklopjes zijn voor ieder die een 
bijdrage heeft geleverd aan het slagen van dit evenement. De slagroom op 
die taart is dat ons eigen team zowel op het individuele vlak als voor de 
teams in topvorm was. Proficiat met de winnende plekken en ga zo door! 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 
 

 

JAC SMITS GOUDEN JUBILARIS 
Op 1 april j.l. was ons lid Jac Smits 50 jaar van onze vereniging. 
Een delegatie van het bestuur bestaande uit de ereleden Hay 
Bos en Huub Lankreijer zijn zondagmiddag 9 april j.l. bij hem en 
zijn vrouw Gerry op bezoek geweest om hem te eren. Jac was 
zichtbaar verrast en vond het erg fijn dat hij voor dit gouden 
jubileum in het zonnetje werd gezet. Hay spelde hem 
de passende speld op, waarbij tevens een prachtige bos 
bloemen werd overhandigd aan hem en zijn vrouw Gerry. Ook 
werd een cadeaubon overhandigd. Jac proficiat en dank je wel 
voor alles wat je voor onze vereniging gedaan hebt. 
 
 

JOS GEYBELS 25 JAAR LID 
Op 24 april j.l. is Jos Geybels 25 jaar lid van onze vereniging. 
Een goede reden voor voorzitter Ger Heijligers om hem thuis bij 
zijn vrouw Nicole in Tegelen op te zoeken en hem te verrassen 
met een bloemetje. Jos is nog steeds actief met name als 
zaalvoetbalscheidsrechter. Juist op dat gebied is hij op allerlei 
fronten actief geweest bijvoorbeeld ook als rapporteur. Jos 
proficiat met dit jubileum. 
 
 
 
 

KEUKENDIENST  

 
04.05 Louis Saris 
11.05 Piet Philipsen 
18.05 Theo Hoeben 
23.05 Jan Vermeer (di) 
01.06 Louis Saris 
08.06 Piet Philipsen 
15.06 Theo Hoeben 
22.06 Jan Vermeer 
29.06 Louis Saris 
06.07 Piet Philipsen 
 
 

Maandbulletin Mei 2017 

 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
   

02-05  Marc Bloemen (50) 
06-05  Hans Verheijen (53) 
10-05  Mw. Vermeer-Verhagen (60) 
12-05  Theo Breukers (61) 
15-05  Mohamed Arssi (65) 
20-05  Paul Cornelissen (44) 
22-05  Theo Krijn (71)  
03-06  Mw Geybels-Knippenberg (60) 
06-06  Peter Sevriens (62) 
09-06  Peter van Heugten (59) 
  
 
 
Al deze mensen van harte proficiat en 

nog vele jaren. 
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IN GESPREK MET 
Vanaf deze maand is er op onze website een nieuwe rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet 
Philipsen maandelijks SVO-leden.   
 
SPELREGELKAMPIOENSCHAPPEN  ZUID II IN VENLO 
Wij kunnen terugkijken op een prima verlopen spelregelkampioenschap Zuid II vrijdag 28 april j.l. 
Spreekstalmeester Tonnie van Heugten wist de vaart er goed in te houden en in een prima sfeer werden de 
diverse rondes afgewerkt. Voor de publieksprijs kwamen twee bezoekers in aanmerking te weten Steve 
Janssen en Jan Tielen. Na loting overhandigde Pieter-Jan Janssen aan Jan Tielen de prijs. Het individueel 
klassement was ongekend spannend. Geert Cox behaalde 91 punten, Tjitte Ploegstra 92 en met 93 punten 
werd Koen Lenssen van SVO Venlo e.o. individueel kampioen.  Wij pakten weer de eerste plek bij de teams, 
waarna voorzitter Ger Heijligers aan alle deelnemende verenigingen de bijbehorende prijzen overhandigde. 
Einduitslag: 

1. Venlo               271 punten 
2. Roermond               234 punten 
3. Oss- Uden                233 punten 
4. Weert                        216 punten 
5. De Mijnstreek         212 punten 
6. Helmond                  209 punten 
7. Horst-Venray          186 punten 

 
VENLO VIJFDE KEER OP RIJ SPELREGELKAMPIOEN! 
Voor de vijfde keer op rij is het team van SVO Venlo e.o. districtskampioen spelregels Zuid II geworden. Met 271 
punten liet het team zien dat het onder leiding van Nico Slavenburg goed voorbereid was.  Proficiat Geert Cox, 
Koen Lenssen, Yvo Bloemen, Sander Huijs en coach Steve Janssen met deze mooie prestatie. Een bijzondere 
felicitatie voor Koen Lenssen die persoonlijk het hoogste resultaat haalde. De mannen gaan 10 juni a.s. naar 
Heerenveen om daar te proberen Nederlands kampioen te worden. Op de website is de prijsuitreiking door middel 
van een door Piet Philipsen gemaakt filmpje terug te zien. 
 
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.  
 
JEU DE BOULES 
Dit keer is dit evenement op onze jeu de boulesbaan bij Huize Unicum zondag 25 juni a.s. en begint om 15.00 uur. 
Ook kinderen en jeugd zijn welkom. Belangstelling of zelfs opgave; laat het weten aan iemand van de SOC, maar 
kan ook via e-mail: hay.bos@svovenlo.nl. 
 
OM TE NOTEREN  
Vrijdag              9 juni 2017                Districtskampioenschappen voetbal 
Zaterdag          10 juni 2017               Landelijke kampioenschappen spelregels 
Zaterdag          17 juni 2017              Landelijke kampioenschappen voetbal 
Zondag 25 juni 2017  Jeu de boules 
Vrijdag  1 september 2017 Openingsavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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