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VAN DE VOORZITTER
Het WK in Rusland staat voor de deur, waarbij onze leeuwen niet aanwezig
zijn. Daar waar we het op voetbalgebied wat moeilijk hebben, blinken we uit
in met onze arbritage, want hoe bijzonder is het dat het team Kuipers al twee
Europese finales heeft geleid. Met onze ingevulde en ingeleverde WK-toto
gaan we lekker voor de buis zitten en wie weet hebben we met Bjorn een
topfinale, waarbij Danny Makkelie door zijn videorefmoment de doorslag
geeft wie wereldkampioen mag worden.

Ger Heijligers
Voorzitter

AFSCHEID ED JANSSEN
Woensdag 9 mei j.l. floot onze Ed Janssen zijn allerlaatste
wedstrijd in het betaalde voetbal in Heerenveen met als
tegenstander Utrecht. Na een spectaculaire wedstrijd werd
Ed door een delegatie van de vereniging opgevangen in
de catacomben en kreeg door voorzitter Ger Heijligers een
presentje uitgereikt. Ger loofde Ed voor zijn topprestaties
en dat hij met recht een boegbeeld is voor de arbitrage en
onze vereniging. Na afloop waren we nog met familie,
scheidsrechtersbaas Dick van Egmond en familie en
bekenden in de businessroom van Heerenveen om dit
feestelijk moment verder te vieren. Opgemerkt dient te
worden dat de medewerking van Heerenveen optimaal en
hartverwarmend was.
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SVO VENLO VINDT PRIVACY BELANGRIJK
Zoals jullie wellicht al hebben gehoord is er op 25 mei een nieuwe privacywet (De AVG) in werking getreden. Wij
vinden privacy erg belangrijk en hechten hier veel waarde aan. Zo gaan wij altijd zorgvuldig met jullie persoonlijke
gegevens om. Wij hebben ons beleid echter nog niet volledig uitgewerkt, omdat de landelijke COVS met een
format komt waar wij ons aan willen committeren. Wij hopen ook op de korte termijn ons beleid aan jullie te kunnen
publiceren.

WK-TOTO
Ook dit jaar is er weer een WK- toto. Deze is te vinden in ons Huize Unicum en is gelijktijdig met dit Maandbulletin
via de mail verzonden. Deelname kost €5,- welke tegelijkertijd met het inleveren van het formulier voldaan kan
worden bij Theo Hoeben of Koen Lenssen. Digitaal ingevulde formulieren kunnen ingestuurd worden naar
theo.hoeben@svovenlo.nl of koen.lenssen@svovenlo.nl. Deelname is pas definitief nadat het inschrijfgeld betaald
is. De uiterste inleverdatum is woensdag 13 juni 2018. De helft van de opbrengst is voor de vereniging en de
andere helft wordt uitgekeerd via de prijzenpot.

VC UNICUM SCHENKT TRAININGSPIONNEN
Een aantal weken geleden werd de trainingsgroep blij gemaakt met nieuwe trainingspionnen. VC Unicum heeft dit
mogelijk gemaakt. Gary van der Steur, secretaris van VC Unicum overhandigde op een trainingsavond de pionnen
aan onze voorzitter. Een geste waarvoor wij VC Unicum dankbaar voor zijn. Een paar weken daarna werd de
trainingsgroep verrast door een door Piet Philipsen omgebouwde winkelkar, waardoor nu alle spullen gemakkelijk
vervoerd kunnen worden naar het veld.

TRAININGSBERICHT
Met ingang van 14 juni a.s. zullen er voor de liefhebbers weer de befaamde bosloop worden gehouden. Vertrek
om 20.00 uur bij ons clublokaal. De gewone trainingen gaan gewoon door.

KAARTJES VVV-VENLO
Ook in het seizoen 2018/2019 heeft de SVO beschikking over 2 kaarten voor elke thuiswedstrijd van VVV. Wil jij
meegenomen worden in de verdeling van de kaarten voor thuiswedstrijden van VVV? Stuur dan een e-mailtje naar
Sander Huijs, sander-huijs@svovenlo.nl

JEU DE BOULES
De animo voor het jeu de boulestoernooi groeit met de week en het spel wordt zowel tactisch als technisch steeds
beter!
We hebben in de afgelopen weken al enkele verrassende uitslagen en mooie wedstrijden voorbij zien komen,
maar zoals ook voor het trainen geldt, “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”!.
Lijkt het je leuk om ook deel te nemen, maar je bent je tot nu toe vergeten op te geven? Geen probleem! Laat
Peter Sevriens weten dat je mee wilt doen zodat hij je aanmelding in de planning kan verwerken!

FAIRPLAY TOPPER
Het reguliere seizoen is ten einde en de nacompetitie is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Voor ons het
moment om de eindbalans op te maken voor de Fairplay Topper.
1. Helden
20.8 strafpunt
2. Baarlo
24.2 strafpunt
3. Koningslust
27 strafpunt
Proficiat aan deze verenigingen, om de prima sportieve prestaties te bewerkstelligen met zo min mogelijk kaarten.
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OEFENWEDSTRIJDEN
Het reguliere seizoen is nauwelijks ten einde, maar de blik gaat alweer richting het nieuwe seizoen. In de bijlage
staat het aanmeldformulier voor oefenwedstrijden.
Indien je graag een oefenwedstrijd wilt fluiten kun je het ingevulde formulier sturen naar Nico van den Beucken,
nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. Graag in het onderwerp “Aanmeldformulier oefenwedstrijden <Naam>
vernoemen.

NK SPELREGELS & NK VELDVOETBAL IN EINDHOVEN
Aankomende twee weken is de SVO weer vertegenwoordigd op het NK Spelregels en het NK veldvoetbal welke
dit jaar in Eindhoven gehouden zullen worden.
A.s. zaterdag, 9 juni zullen Steve, Sander en Koen onder leiding van Yvo en reserve Geert een gooi gaan doen
naar een mooie eindklassering bij het NK Spelregels. Deze worden gehouden bij COVS Eindhoven in clubgebouw
“De Stip”, gelegen aan de Bram Venemalaan 5 te Eindhoven.
De week daarna, op 16 juni zal ons voetbalteam aantreden tijdens het NK Veldvoetbal. Na de 2e plaats van
afgelopen jaar zijn zij gebrand om de titel weer mee naar Venlo te nemen. Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op
de velden van V.V. Acht, Amstelstraat 1A te Eindhoven.
Uiteraard is een ieder van harte welkom om onze jongens aan te moedigen.

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. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met Theo Hoeben. Ook bijzonder omdat
Theo na een lange en succesvolle scheidsrechtersloopbaan nu de fluit in de wilgen hangt.

OM TE NOTEREN
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag

9 juni 2018
16 juni 2018
31 augustus 2018

NK-Spelregels
NK-Veldvoetbal
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 
Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders 
 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei 
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer 
Heuvelmans Advocaten  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas 
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