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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 

 VENLO EN OMSTREKEN 
 

 

 

VAN DE VOORZITTER 
Het einde van het veldvoetbalseizoen nadert en hopelijk kunnen onze 
actieve leden terugkijken op een prettig seizoen. Wie weet komen er nog 
wat kersen op de kaart met een interessante finale of spannende 
nacompetitie. Het zou fijn zijn als degenen die daarop hopen promoveren of 
als je doel handhaving is; dat dit bereikt wordt. In elk geval een fijn slot van 
het voetbaljaar is jullie gegund. 

 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 
 

SEF TITULAER OVERLEDEN 
Ons erelid Sef Titulaer is 5 mei j.l. op 97-jarige leeftijd 
overleden in de Sinselhof. Sef was bijna 65 jaar lid van 
onze vereniging en zal donderdag a.s. om 14.00 uur 
gecremeerd worden in Blerick. De condoleances gaan naar 
zijn familie en allen die hem lief hebben. 
 

Film “becoming Zlatan” 
VenloVerbroedert nodigt ons uit voor het volgende: 
Bioscoop/filmhuis City Cinema heeft in de aanloop naar de 
sportrijke zomer een aantrekkelijk programma 
samengesteld met een aantal mooie documentaires en 
films. 
Op zondag 5 juni staat de dag in het thema van voetbal. 
In de middag staat er onder andere een forum/debat op het 
programma met als thema gelijkwaardigheid/respect. 
De dag wordt afgesloten met een docufilm over Zlatan 
Ibrahimovic : “Becoming Zlatan” 
Kijk hier naar de trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=pBhYlnSDOYI 
 
Per vereniging zijn er 3 kaartjes beschikbaar om deze film 
te bezoeken. De kaartjes kosten 5 euro per stuk. (zelf ter 
plekke te betalen). VenloVerbroedert zet met name in op jongere leden. Heb je interesse laat het de 
voorzitter@svovenlo.nl weten voor 26 mei a.s. 

KEUKENDIENST  

03.05 Piet Philipsen (di) 
12.05 Theo Hoeben  
19.05 Jan Vermeer 
26.05 Liza Wilders 
02.06 Nico v.d.  Beucken 
09.06 Piet Philipsen 
16.06 Theo Hoeben 
23.06 Louis Saris 
30.06 Jan Vermeer 
07.07 Liza Wilders 
14.07 Piet Philipsen  
21.07 Nico v.d. Beucken 
 

Maandbulletin mei 2016 

 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
  

02-05  Marc Bloemen (49) 
06-05  Hans Verheijen (52) 
10-05  Mw. Vermeer-Verhagen (59) 
12-05  Theo Breukers (60) 
15-05  Mohamed Arssi (64) 
20-05  Paul Cornelissen (43) 
22-05  Theo Krijn (70)  
03-06  Mw Geybels-Knippenberg (59) 
04-06  Mw. Bettinger-Hoex (62) 
06-06  Peter Sevriens (61) 
09-06  Peter van Heugten (58) 
  
  

Al deze mensen van harte proficiat en nog 
vele jaren.  

https://www.youtube.com/watch?v=pBhYlnSDOYI
mailto:voorzitter@svovenlo.nl
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WEER SPELREGELKAMPIOEN 
Ons spelregelteam is op 29 april j.l. voor het 4e jaar op rij spelregelkampioen van het District Zuid II geworden. Het 
team bestaande uit Geert Cox, Koen Lenssen en Yvo Bloemen behaalde 299 punten in Heerlen. Nummer 2 Oss 
Uden behaalde er 285. Individueel gezien was er ook een Venloosch podium: Geert Cox werd, ook voor het vierde 
jaar op rij,  winnaar met 102 punten, gevolgd door Koen Lenssen (99) en Yvo Bloemen (98). Ook de publieksprijs 
ging naar Venlo. Sander Huijs won deze na een barragevraag. Proficiat mannen en jullie coach Nico Slavenburg 
met dit geweldige resultaat. Ons team gaat 28 mei a.s. naar Waarland voor het NK, wat in de kop van Noord-
Holland ligt. 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

De burgemeester van Haarlemmermeer heeft op 26 april jl. ons lid Peter Kierkels benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje Nassau. In het bijzonder roemt hij Peter vanwege zijn inzet als duizendpoot voor de Haarlemse 
Scheidsrechters Vereniging als bestuurder, zowel in de rol van voorzitter als secretaris, maar ook als trainer en 
actief in al van commissies om de arbitrage te verbeteren en weer jonge leden te werven. Peter zijn hart ligt ook 
nog steeds in Venlo en vanaf 1973 is hij nog steeds lid bij ons gebleven. We wensen Peter een dikke proficiat met 
deze prachtige onderscheiding, dik verdiend en geniet van alles wat je gedaan hebt.  
Namens onze vereniging waren Hay Bos en Huub Lankreijer aanwezig bij deze uitreiking.  
 

JEU DE BOULES AVOND 
Vrijdag 13 mei zal de Jeu de Boules avond plaatsvinden op het Jeu de Boules veld naast ons clubhuis. Deze 
avond zal starten om 19.30 uur. Opgave kan tijdens clubavonden bij Peter Sevriens. 
 

OM TE NOTEREN  
Vrijdag  13 meil 2016  Jeu de Boules avond 

Zaterdag  28 mei 2016            NK-spelregels Waarland 

Vrijdag  26 augustus 2016  Openingsavond 

Dinsdag    15 november 2016 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   

 Jan Bakker Bouwservice Venlo  Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei  
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer   

 Feestzaal de Waeg  Broodjes Service Peel en Maas  
 


