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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Vorig weekend is de wintertijd weer ingegaan en dat betekent minder daglicht 
en meer duisternis. Het weer van de herfst brengt ook moeilijker te 
bespeelbare velden met zich mee, waarbij de schoffelaar meer kans heeft om 
zijn kunsten op een negatieve manier te tonen. Het is aan de arbitrage om zo 
waakzaam te zijn dat fairplay de boventoon blijft voeren. Het beste met 
natuurlijk gezag, maar ook met een arbitrage waarbij  met passende en 
noodzakelijke maatregelen worden toegepast.  Hopelijk hebben we dit seizoen 
bij onze FairPlayTopper veel teams die als winnaar beschouwd mogen 
worden met of zonder een moeizame herfst en winter. 
 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
STAN TEUBEN TE GAST IN DE WEEK VAN 
DE SCHEIDSRECHTER 
Maandag 7 oktober jl. heeft coming man binnen de arbitrage 
Stan Teuben (23 jaar oud uit Aarle Rixel) voor een 
interessante en levendige avond gezorgd in de kantine van 
voetbalclub Reuver. De avond was georganiseerd in het kader 
van de week van de scheidsrechter en met name de boeiende 
discussie rondom de VAR werd door Stan deskundig gevoed 
en bracht ook veel stof tot discussie. De avond was 
georganiseerd door de scheidsrechtersverenigingen van Venlo 
en Roermond samen. Behalve het hoofdoptreden van Stan 
Teuben was er in het goed gevulde clubhuis ook nog een 
scheidsrechters quiz via de gsm die werd gewonnen door 
natuurlijk ook een jong en talentvol lid van Roermond: Danny 
van Riet. 
 
 
 

KEUKENDIENST  

07.11 Ton Schnitzler 
14.11` Theo Hoeben  
21.11 Piet Philipsen 
28.11 Carlo Jacobs 
05.12 Theo Thommassen 
12.12  Jan Vermeer 
27.12 Piet Philipsen 
02.01 Theo Hoeben 
09.01 Carlo Jacobs 
16.01      Theo Thommassen 
23.01 Jan Vermeer 

Maandbulletin November 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

 
03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (50)  
16-11     Iris Exterkate  (20) 
17-11  Mw. Hendricks-Horstermans (67) 
19-11  Twan Keijsers (55) 
22-11  Mw. Lankreijer-van Rensen (64) 
  
    

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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SINTERKLAAS 
Op zaterdag 23 november a.s. zal Sinterklaas met zijn Hoofd Piet weer een bezoek brengen aan de kinderen en 
kleinkinderen van onze leden. De Sint zal om 17.00 uur in ons clubhuis arriveren. Wij verzoeken een ieder dan ook 
uiterlijk 16.45 uur aanwezig te zijn. 
Opgeven kan bij Hay Bos (hay.bos@svovenlo.nl). Op de laatste pagina is het aanmeldstrookje toegevoegd. 
Op verzoek van de Sint graag meer informatie over de kinderen invullen. 
Voor de kinderen tot 10 jaar zal de Sint een cadeautje bij zich hebben. Kinderen die ouder zijn, zijn natuurlijk ook 
welkom en krijgen waarschijnlijk van de Sint een zak snoep. 
Graag opgeven voor 16 november a.s. zodat de Sint weet wat hij moet meebrengen uit Spanje  
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT!  
Op vrijdag 24 januari 2020 organiseert de SVO een spelregelavond waarbij er vragen gesteld worden via een app 
op de telefoon. Deelname kan individueel, maar ook in duo’s. Om 19:30 uur begint de avond en rond de klok van 
22:00 uur weten we wie zich dé spelregelkenner van de avond mag noemen. Jong of oud, actief of niet meer 
actief, lid of geen lid; iedereen mag deelnemen, ook schoonmoeders mogen meedoen! Vertel het rond; hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Aanmeldingen mogen naar spelregels@svovenlo.nl.  
 
 

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 uur de winnaar bekend is.  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 en vrijwilligers. Weet jij of ben jij iemand die wil sponsoren, 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. 

 
 
AFSCHEID MICHAEL VAN PRAAG 
Op maandag 16 december 2019 zal Michael van Praag aftreden als voorzitter van de KNVB. Op deze avond 
wordt er vanaf 19.30 uur in de Amsterdam ArenA een afscheidsevent georganiseerd door de KNVB. Hoe dit 
afscheid er uit zal gaan zien is ook voor ons een verrassing. De KNVB heeft aangegeven dat Michael van Praag 
het erg op prijs zou stellen als er bij zijn afscheid ook scheidsrechters aanwezig zijn, omdat hij zelf ook als 
scheidsrechter actief is geweest. Als COVS krijgen wij daarom 100 toegangskaarten voor deze avond voor actieve 
scheidsrechters. Om deze kaarten eerlijk over het land te verdelen willen we proberen om iedere COVS-groep 
(minimaal) 2 kaarten te kunnen aanbieden. Graag willen we jullie dan ook vragen om (minimaal) 2 actieve 
scheidsrechters van uw vereniging door te geven die interesse hebben om bij dit afscheid aanwezig te zijn. 
Indien je interesse hebt kun je je voor 15 november opgeven bij Koen Lenssen via koen.lenssen@svovenlo.nl. 
Indien er meerdere aanmeldingen zijn zal er geloot worden. 
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OM TE NOTEREN  
  
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  24 januari 2020 Heel Holland Spelregelt! 
Vrijdag  06 maart 2020  Jaarvergadering 

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 ⬧ 
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AANMELDINGSTROOKJE SINT NICOLAAS: 
 
 
NAAM LID: _______________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje*   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje*   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje*   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
 
Naam kind: ___________________________ Jongen/Meisje*   Leeftijd: ________________ 
 
Eventueel opmerking: _____________________________________________________ 
 
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 


