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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Allereerst iedereen ook vanaf deze plaats nog de beste wensen en vooral een 
goede gezondheid voor dit nieuwe jaar. 2020 begint voor onze vereniging 
uitdagend, want wij hebben de eer om zaterdag 18 januari a.s. het landelijk 
zaalvoetbaltoernooi te mogen organiseren. We gaan ervoor dat het een 
prettige en succesvolle dag wordt zowel voor de organisatie als de 
deelnemers. Bij voorbaat dank ik iedereen die betrokken is bij de organisatie 
of op een andere manier een bijdrage levert tot het slagen van deze dag. 
 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTKIENEN 

Het Kerstkienen 20 december jl. was erg gezellig en Theo 
Krijn ging met de hoofdprijs naar huis. Alvorens we gingen 
kienen werd Piet Philipsen nog door Koos Aben namens de 
KNVB in het zonnetje gezet als Scheidrechter van 
Verdienste. Piet proficiat met deze welverdiende 
onderscheiding! 
 
 

SNERTWANDELING 
Op vrijdag 27 december j.l. was weer onze bekende 
snertwandeling.Theo Hoeben en Nico Slavenburg hadden 
weer een leuke tocht uitgezet met uiteraard het bekende 
kraampje met lekkernij, koffie en sterke drank. Na afloop was 
het onze meesterkok Louis Saris die samen met Bea 
gezorgd heeft voor heerlijke snert.  

KEUKENDIENST  

02.01 Theo Hoeben 
09.01 Carlo Jacobs 
16.01      Theo Thommassen 
23.01 Jan Vermeer 
30.01 Ton Schnitzler 
06.02 Theo Hoeben  
13.02 Piet Philipsen 
20.02 Carlo Jacobs 
27.02 Theo Thommassen 
05.03 Jan Vermeer 
12.03  Ton Schnitzler 
19.03 Theo Hoeben 

Maandbulletin Januari 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

05-01 Mw. Jansen-Bouten (55) 
08-01   Ed Janssen (49) 
10-01   Mw.Ottenheim-Metsemakers (71) 
12-01   Ben van Baal (72) 
17-01   Marco Heijnen (26) 
19-01   Jack Billekens (69) 
21-01   Mw. Jacobs-Schouwenberg (60) 
21-01  Mw. Verheijen-Janhsen (51) 
22-01  Job van Helden (23) 
 
    

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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NIEUWJAARSINSTUIF 
Op donderdag 2 januari jl. was weer de Nieuwjaarsinstuif. Het werd een groot succes met 35 aanwezigen. Hans 
en Claudia hadden weer gezorgd voor lekkere broodjes. Na de toespraak van onze vicevoorzitter Geert Cox 
konden we samen proosten op het nieuwe jaar. 
Als  Mystery Guest.was Robin Hensgens (scheidsrechter betaald voetbal) onze gast. Na enkele ronden vragen 
wist Pieter-Jan Janssen de juiste naam te raden. Robin verzorgde ook nog de loting voor het NK Zaalvoetbal.  
 
 

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.  
 
 

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 sporthal Piushof in Panningen en zal om 11:00 uur aanvangen, waarbij om 15:20 uur de 
finale gepland staat.  De toernooicommissie is druk bezig met de voorbereidingen en ligt goed 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. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen in Panningen. Wil jij je steentje 
bijdragen als vrijwilliger of sponsor, stuur dan een mailtje naar toernooi@svovenlo.nl of spreek iemand van de 
toernooicommissie (Geert Cox, Sander Huijs, Huub Lankreijer, Koen Lenssen of Pieter-Jan Janssen) aan! 
 
 

VENLO ONTMOET DRACHTEN IN OPENINGSWEDSTRIJD NK-ZAALVOETBAL 
Op de nieuwjaarsinstuif heeft Mystery Guest Robin Hensgens, tevens speler van deelnemend team De Mijnstreek, 
de loting voor het NK Zaalvoetbal verricht verricht. In poule A zal organiserende vereniging Venlo het opnemen 
tegen scheidsrechtersverenigingen Drachten, Zeeuws-Vlaanderen en Deventer. In poule B neemt regerend 
landskampioen Alkmaar het op tegen scheidsrechtersverenigingen De Mijnstreek, Amsterdam en Boxmeer-Cuijk. 
Om 11:05 uur zal het NK geopend worden door Venlo en Drachten in zaal 1. Wij wensen deelnemers vanaf deze 
plek alvast heel veel plezier op de 18e! 
 
 

OM TE NOTEREN  
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 
Vrijdag  03 april 2020  DK Spelregels 
Vrijdag  10 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 ⬧ 
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