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VAN DE VOORZITTER

KEUKENDIENST

Met het fraaie weer zit de zomer helemaal in ons hoofd. In die zin gun ik
iedereen een fijne vakantie en als je thuisblijft mooi weer en evengoed veel
plezier. Terugblikkend op ons eigen voetbalseizoen ben ik een tevreden
mens. Voor een kleine vereniging zijn we behoorlijk actief, verjonging wordt
doorgevoerd en prachtige resultaten hebben we bij het veldvoetbal en de
spelregelwedstrijden behaald; kortom laat het zonnetje maar blijven
schijnen.

Ger Heijligers
Voorzitter

05.07
12.07
19.07
26.07
02.08
09.08
16.08
23.08
30.08
06.09
13.09

Theo Hoeben
Piet Philipsen
Carlo Jacobs
Jan Vermeer
Ton Schnitzler
Louis Saris
Theo Hoeben
Piet Philipsen
Carlo Jacobs
Jan Vermeer
Ton Schnitzler

PROMOVENDI
Steve Janssen en Sander Huijs zijn gepromoveerd. Steve
gaat in de hoogste categorie van het jeugd betaald voetbal
fluiten en Sander maakt een stapje hoger bij de
zondagamateurs. Proficiat Steve en Sander.

WK-TOTO
Het WK kent veel verrassingen en dat betekent dat we ook
een spannende einduitslag krijgen bij onze WK-toto. Theo
Hoeben zal op donderdag 19 juli a.s. op onze clubavond
de prijsuitreiking verrichten.

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

Peter Kierkels (65)
Rudy Klaassen (41)
Mw. Driessen-Slik (80)
Mw. Thommassen-Heldens (61)
Theo Hoeben (65)
Nico v.d. Beucken (53)
Twan Jansen (61)
Marc Eggen (42)

Al deze mensen van harte proficiat
en nog vele jaren.
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OPENINGSAVOND
Onder aan dit bulletin zit het opgavestrookje voor de openingsavond. Op deze vrijdag 31 augustus a.s. zullen de
promovendi en de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Deze avond vindt plaats in de feesttent van Huize
Unicum met lekker eten, koele drank, swingende muziek en nog veel meer.

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.

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.

TRAININGSBERICHT
Met ingang van 30 augustus a.s. zullen de gewone trainingen worden hervat. We rekenen weer op een grote
opkomst

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!

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.
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THEO HOEBEN HANGT FLUIT AAN DE WILGEN
In de digitale Scheids staat Theo Hoeben met fraaie foto ter gelegenheid van zijn afscheid als scheidsrechter. Na
een lange en mooie loopbaan als scheidsrechter binnen het amateurvoetbal heeft Theo Hoeben besloten om te
stoppen met deze fraaie hobby. Theo bedankt voor je inzet en geniet van de nieuwe vrije tijd.

FAIRPLAYTOPPER
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.
Het fraaie beeldje verbonden aan deze prijs zal vrijdag 27 juli a.s. tijdens de rust van VVV-Venlo – FC Twente aan
de delegatie van VV Helden worden uitgereikt.

SVO VOETBALTEAM NEDERLANDS KAMPIOEN!
Een combinatieteam van Venlose en Helmondse scheidsrechters aangevuld met wat zuiderlingen is op zaterdag
16 juni j.l. in Eindhoven Nederlands kampioen geworden. Er werd in samenstellingen van 7 tegen 7 gespeeld.
Door met 2-0 in de finale van Deventer te winnen werd dit prachtige resultaat behaald. Hulde en proficiat!.
Een week later werd vanuit het district in Erp gevoetbald. Nu werd ons team derde. Winnaar was deze keer De
Mijnstreek terwijl onze collega’s uit Weert de tweede plek en de sportiviteitsbeker wisten te bemachtigen.

FRAAIE TWEEDE PLEK LANDELIJKE FINALE SPELREGELS
Ons spelregelteam met Steve Janssen, Sander Huijs, Koen Lenssen met als coach Yvo Bloemen heeft zaterdag 9
juni j.l. in Eindhoven een topprestatie geleverd door tweede te worden bij het Nederlands kampioenschap
spelregels. Uiteraard ook hulde naar Nico Slavenburg die deze jongens traint om op dit hoge niveau te komen en
blijven. Individueel kwam Steve Janssen net een punt tekort om daar de winnaar te worden. Proficiat met deze
bijzondere prestatie.
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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 Krijn.

OM TE NOTEREN
Vrijdag

31 augustus 2018

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 
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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AANMELDFORMULIER OPENINGSAVOND:

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