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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Genoten heb ik van het afgelopen Nederlands kampioenschap zaalvoetbal in 
Panningen. Het was bijzonder dat met name veel deelnemers zich uitspraken 
dat ze het goed naar hun zin hadden en gewoon een leuke dag hebben 
gehad. Daar gaat het om en fijn dat we het hebben kunnen organiseren zoals 
het bij de traditie van onze vereniging past. 
 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAARVERGADERING  
Vrijdag 6 maart a.s. om 20.00 uur is onze jaarvergadering. 
De agenda en vergaderstukken zijn reeds verstuurd.  
Indien iemand een gedrukt exemplaar wil hebben kan hij 
deze op de clubavond via het bestuur krijgen. 
We hopen op een grote opkomst. 

 
 
MIES THELOSEN 50 JAAR LID! 
Ons Erelid Mies Thelosen-Gerrits is per 1 februari jl.. 50 jaar 
lid van onze vereniging. Voorzitter Ger Heijligers bezorgde 
haar thuis, in het bijzin van haar man Theo, een bloemetje 
om haar alvast te feliciteren. We kennen Mies natuurlijk als 
een warme belangstellende vrouw, maar vooral ook als de 
eerste vrouwelijke scheidsrechter van onze vereniging. Mies 
is zo’n 20 jaar bestuurslid geweest, waarbij zij ook nog een 
flinke periode de taak van penningmeester heeft vervuld. 
Mies proficiat met dit gouden jubileum! 

KEUKENDIENST  

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 
26.03 Piet Philipsen 
02.04 Carlo Jacobs 
09.04      Theo Thommassen 
16.04 Jan Vermeer 
23.04 Ton Schnitzler 

Maandbulletin Februari 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

06-02   Bryan Willems (26)  Mw.Bruekers_Beelen ( 60) an de Feyter (84  
11-02   Roy Engelen (52) 
12-02   Mw. Heutjens-Hendriks (64) 
12-02  Bernard Schenk ( 67) 
18-02   Jan Ottenheim (74) 
18-02  Nico Slavenburg (76) 
19-02  Wim Steechs (75) 
21-02  Mw. Krijn-Wieseman (66) 
23-02   Mw. Hoeben-Janssen (71) 
23-02  Liza Wilders (27) 
25-02  John Ruinard (52) 
08-03  Hai Heutjens (67) 
08-03  Mw. Saris-Vinck (72) 
    

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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BEDANKT! 
18 januari jl. vond het door de SVO Venlo georganiseerde NK Zaalvoetbal 2020 plaats in de Piushof te Panningen. 
Het bestuur wil graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het succesvol laten 
verlopen van het toernooi. Heel erg bedankt voor jullie hulp! 

 
 
DK ZAALVOETBAL 
12 januari jl. vond in de Raaijhal te Overloon het DK-zaalvoetbal plaats. Een week voor “het grote werk”, dus de 
ideale gelegenheid voor ons team om op elkaar ingespeeld te raken. Onze jongens hadden een moeilijke middag, 
waarbij uiteindelijk een vierde plaats werd behaald. Boxmeer-Cuijk bedankt voor de uitstekende organisatie! 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT!  
Vrijdag 24 januari jl..  waren er tal van leden aanwezig bij een geslaagde editie van Heel Holland Spelregelt. De 
spelregelkennis van de deelnemers werd getest door vragen over onder andere beeldfragmenten en voorgelezen 
spelsituaties. Via Socrative konden de deelnemers hun antwoorden doorgeven. Het hoogtepunt van de avond was 
de uitsmijter; een filmpje met 7 handsballen, waarbij de deelnemers moesten beoordelen hoeveel er met een rode 
kaart bestraft moesten worden. Uiteindelijk wist Nico Slavenburg de meeste goede antwoorden te geven, 
waardoor hij met de hoofdprijs van de avond naar huis ging. Een geslaagde avond! 

 
 
ZAALVOETBAL 2020 VENLO FLIKT HET WEER! 
Zaterdag 18 januari 2020 zijn we kampioen zaalvoetballen geworden tijdens het NK-zaalvoetbal voor het COVS. 
Ons team was versterkt met enkele spelers van collega vereniging Helmond. Een bijzondere prestatie; zeker we 
nu zelf het toernooi georganiseerd hebben. Venlo wist in de finale in de Piushal te Panningen  Boxmeer-Cuijk te 
verslaan met 2-0. Alkmaar werd derde en COVS De Mijnstreek wist de FairPlay prijs te bemachtigen. De 
vereniging kan terugkijken op een bijzonder geslaagd toernooi; sfeervol, goed georganiseerd, een mooie tombola, 
prima arbitrage en veel sportiviteit. Natuurlijk proficiat voor het team met begeleiding en een compliment naar 
iedereen die meegeholpen heeft, maar zeker de organiserende commissie. 

De einduitslag: 

1. Venlo e.o. 
2. Boxmeer-Cuijk 
3. Alkmaar 
4. Deventer 
5. Zeeuws-Vlaanderen 
6. Amsterdam 
7. De Mijnstreek 
8. Drachten 

 
 
FAIR PLAY TOPPER 
Sportiviteit staat hoog in het vaandel binnen onze vereniging en jaarlijks belonen wij de sportiefste vereniging met 
een leuke prijs. De Fair Play Topper houdt bij welke vereniging in Groot-Venlo en de gemeente Peel en Maas de 
minste kaarten ontvangt bij wedstrijden van het eerste elftal. Op dit moment zijn de 5 sportiefste verenigingen in 
willekeurige volgorde Helden, Kessel, Panningen, Reuver en RKDSO. Alle verenigingen wensen wij veel 
sportiviteit en sportief succes toe in de 2e seizoenshelft! 
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IN GESPREK MET 
Deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen SVO-
leden. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met  Jos Geybels. 
 

 

 
 
OM TE NOTEREN  
  
Vrijdag  06 maart 2020  Jaarvergadering 
Vrijdag  03 april 2020  Spelregels ( Beegden) 
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 ⬧ 

 


