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VAN DE VOORZITTER
Nu het openingsfeest net achter de rug is kunnen we vooruitkijken naar het
komende seizoen. Weer een jaar dat arbiters en assistenten zowel op het
veld als in de zaal hun best gaan doen om sportiviteit hoog in het vaandel te
houden. Heel veel succes en vooral plezier in het in goede banen leiden van
het mooie voetbalspel.

Ger Heijligers
Voorzitter

KEUKENDIENST
01.09
08.09
15.09
22.09
29.09
06.10
13.10
20.10
27.10
03.11
10.11

Nico v.d. Beucken
Theo Hoeben
Jan Vermeer
Liza Wilders
Louis Saris
Piet Philipsen
Nico v.d. Beucken
Theo Hoeben
Jan Vermeer
Liza Wilders
Louis Saris

Trainen
Met ingang van donderdag 8 september zullen we weer
gewoon op het veld trainen. Dus de duurloop trainingen op
de weg zullen met ingang van die datum vervallen. Dit ook
mede door de invallende duisternis. Graag willen we de
mensen bedanken die tijdens de vakantieperiode de
trainingen hebben verzorgd.
Wij nodigen iedereen uit om op donderdag weer lekker te
komen trainen en na afloop nog wat napraten in ons
clubhuis.

SPELREGELQUIZ
Op onze website zal iedere maand met dank aan Nico
Slavenburg een spelregelquiz worden geplaatst. 5
actuele spelregelvragen. Vanaf 1 september zullen wij
de resultaten bijgehouden en zal degene met de
meeste goede antwoorden dit seizoen op de
openingsavond volgend jaar een prijs ontvangen. Op dit
moment staan er 3 “oefenmaanden” online.
Meer informatie is te vinden op:
www.svovenlo.nl/spelregelquiz

VERJAARDAGEN
De volgende personen zijn jarig:
07-09
08-09
08-09
12-09
16-09
22-09
25-09
26-09
29-09
06-10
07-10

Bart v. Teeffelen (40)
Piet Philipsen (72)
Huub Lankreijer (61)
Sander Huys (21)
Pieter-Jan Janssen (42)
Mw Peijnenburg-Lelieveldt (78)
Yvo Bloemen (24)
Mw v. Heugten-Segers (57)
Coen Driessen (81)
Marco Pennings (30)
Hay Bos (69)

Al deze mensen van harte proficiat en nog
vele jaren
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GESLAAGD OPENINGSFEEST
Met veel confettivuurwerk en heerlijk dj Jerrymuziek is 26 augustus j.l. het negentigste seizoen feestelijk geopend.
De promovendi en het veldvoetbalteam Venlo-Helmond met hun nationaal kampioenschap werden in het zonnetje
gezet. Deze keer was speciaal “feestdj Ruud” naar Huize Unicum gekomen om alle huldigingen te verzorgen.
Erelid Huub Lankreijer werd samen met zijn Marij gehuldigd voor het 40-jarig lidmaatschap. Hetzelfde gold voor
Lid van Verdienste Jan de Feyter die zelfs 50 jaar lid van SVO Venlo e.o. is. Uiteraard werd zijn vrouw Joke in de
huldiging betrokken. Namens de COVS zorgde Hay Bos voor de wijze woorden voor beide jubilarissen. Het was
een goed bezochte avond die in alles feest in zich had.

AVOND VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS
Maandag 26 september a.s. zal in ons clubhuis een avond voor verenigingsscheidsrechters gehouden worden.
Het programma zal aan de ene kant gevarieerd zijn door het gebruik van beelden en een quiz , maar met name
informatief om op deze wijze de spelregelwijzingen te presenteren. Vanaf 19.15 uur is de inloop en het programma
begint om 19.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk

KAARTJES VVV-VENLO
Ook komende seizoen krijgen wij als scheidsrechtersvereniging 2 kaarten voor VVV. Nu ze waarschijnlijk mee
gaan doen om de bovenste plaatsen is het weer interessant om deze wedstrijden te bezoeken. Als je ook een
aantal keer per jaar gebruik wilt maken van deze kaartje kun je een e-mail sturen aan Yvo Bloemen
(yvo.bloemen@svovenlo.nl).

JUBILEUM MET PIETER VINK
Dinsdag 15 november a.s. is de verjaardagsdatum van onze vereniging en dan bestaan we exact 90 jaar. Hou
deze avond in de agenda vrij, want onze ambassadeur Pieter Vink zal een inkijk geven in de wereld van de videoarbitrage. De avond vindt plaats in ons eigen clubhuis Huize Unicum. Dus vertel het door aan ieder die van
voetballen en/of fluiten houdt, want het zou mooi zijn als we een volle bak hebben met liefhebbers.

OM TE NOTEREN
Maandag
Dinsdag

26 september 2016
15 november 2016

Wedstrijdleiders
Jubileumbijeenkomst video-arbitrage Pieter Vink

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.
Partner
 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  Broodjes Service Peel en Maas 
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