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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Afgelopen week stond een inspirerend artikel in de digitale versie van De 
Limburger, waarbij met name Sander Huijs en Stan Teuben ingaan op het 
hebben van voldoende respect voor de scheidsrechter. Mooi dat een 
aankomend talent als Stan Teuben komende maandag hoofdgast is in 
Reuver. Prima dat onze commissie verbetering arbitrage dit samen met  
collegavereniging Roermond organiseert.  Dus kom naar Reuver, want ook 
die avond staat eigenlijk ook in het teken van de noodzakelijke verjonging. 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAN TEUBEN TE GAST IN DE WEEK VAN 
DE SCHEIDSRECHTER 

De scheidsrechtersverenigingen Venlo en Roermond hebben 
de krachten gebundeld om een avond speciaal voor 
scheidsrechters te organiseren. In de Week van de 
Scheidsrechter zal op maandag 7 oktober een interessante 
avond georganiseerd worden in de kantine van vv Reuver. Om 
19:30 uur zal Stan Teuben, een van de jongste 
scheidsrechters in het betaalde voetbal, een clinic verzorgen. 
Hij neemt de aanwezigen mee in de wereld van arbitrage en 
zal onder andere prangende vragen over de VAR 
beantwoorden. Scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en 
aspirant-scheidsrechters die voor de vereniging of de KNVB 
actief zijn, zijn van harte welkom op deze avond! Zelfs als je 
maar één wedstrijd gefloten of gevlagd hebt, ben je welkom! 

KEUKENDIENST  

03.10 Theo Hoeben 
10.10 Piet Philipsen 
17.10 Carlo Jacobs 
24.10 Theo Thommassen 
31.10 Jan Vermeer 
07.11 Ton Schnitzler 
14.11` Theo Hoeben  
21.11 Piet Philipsen 
28.11 Carlo Jacobs 
05.12 Theo Thommassen 
12.12  Jan Vermeer 

Maandbulletin Oktober 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

06-10  Marco Pennings (33) 
07-10  Hay Bos (72) 
17-10  Koen Lenssen (28) 
18-10  Gary van der Steur (64) 
21-10  Martijn Janssen (25) 
24-10  El Holthuisen (68) 
26-10   Mw. Eggen-Stengler (43) 
27-10  Theo Thommassen (67) 
30-10  Mw. Engelen-Witt (54) 
03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (50)   
  
  
  

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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NK ZAALVOETBAL 2020 
Op 18 januari 2020 wordt het NK zaalvoetbal gehouden, dit jaar georganiseerd door SVO Venlo E.O. Het toernooi 
zal worden gespeeld in de sporthallen in Panningen en zal omstreeks 11:00 uur aanvangen, waarbij omstreeks 
16:00 de winnaar . De toernooicommissie is al druk bezig met de eerste voorbereidingen en ligt aardig op schema. 
Naast het feit dat het een eer is om een NK te mogen organiseren, is het ook een uitgelezen mogelijkheid om SVO 
Venlo op de kaart te zetten. Om dit toernooi soepel te laten verlopen zijn wij nog op zoek naar sponsoren, EHBO 
en vrijwilligers. Weet jij of ben jij iemand die wil sponsoren, een EHBO-diploma heeft, als vrijwilliger een steentje 
wilt bijdragen of misschien wil bijdragen aan de traditionele, rijkelijk gevulde SVO Venlo Tombola, laat dit dan 
weten aan de toernooicommissie (Sander Huijs, Geert Cox, Pieter-Jan Janssen of Koen Lenssen) of stuur een 
mailtje naar toernooi@svovenlo.nl en zij zullen contact met je opnemen*. 
*Nog niet alle vrijwilligerstaken zijn inzichtelijk, zodra deze bekend zijn zal de toernooicommissie mensen gaan benaderen die zich 
aangemeld hebben. 

 
 
IN GESPREK MET 
Na een kort zomerreces is er deze maand weer een “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen 
maandelijks SVO-leden. Deze maand ging Piet Philipsen op bezoek bij Bernard Schenk. 

 

 
 
OM TE NOTEREN  
Maandag 07 oktober 2019 Week van de Scheidsrechter 
Zaterdag 23 november 2019 Sinterklaas 
Vrijdag  20 december 2019 Kerstkienen 
Vrijdag  27 december 2019 Snertloop 
Donderdag 2 januari 2020  Nieuwjaarsinstuif 
Zondag 12 januari 2020 Districtskampioenschap zaalvoetbal 
Zaterdag 18 januari 2020 Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal 
Vrijdag  06 maart 2020  Jaarvergadering 
Vrijdag  03 april 2020  Paaskienen 
 

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 ⬧ De Witte Hal ⬧ Prestarsi per Lei ⬧ 

⬧ De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf ⬧ Lindeboom Bierbrouwerij Neer ⬧  
⬧Heuvelmans Advocaten ⬧ VenloTech ⬧ Broodjes Service Peel en Maas ⬧ 

 

mailto:toernooi@svovenlo.nl

