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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
In de maand september j.l.  hadden we bij de bekerwedstrijd Ajax- Willem II 
de primeur van het toepassen van video-arbitrage binnen het profvoetbal. 
Steeds meer ogen kijken zelfs via camera ’s mee om een menselijke fout 
zoveel mogelijk uit te sluiten. Bijzonder dat op ons verjaardagsfeestje, 15 
november a.s., Pieter Vink ons uitnodigt om mee te kijken, mee te denken en 
mee te praten over waar de kansen en de beperkingen liggen binnen de 
toekomst van de arbitrage. 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 

 
 

 
JUBILEUM MET PIETER VINK 
Dinsdag 15 november a.s. is de verjaardagsdatum van onze 
vereniging en dan bestaan we exact 90 jaar. Hou deze avond 
in de agenda vrij, want onze ambassadeur Pieter Vink zal een 
inkijk geven in de wereld van de video-arbitrage. De avond 
vindt plaats in ons eigen clubhuis Huize Unicum en begint om 
20.00 uur.  
Dus vertel het door aan ieder die van voetballen en/of fluiten 
houdt, want het zou mooi zijn als we een volle bak hebben 
met liefhebbers. In ons clubhuis liggen posters die overal ook 
door jullie bijvoorbeeld in sportkantines opgehangen kunnen 
worden. 

 
AVOND VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS 
Wij kunnen terugkijken op een goed bezochte en interessante 
avond voor de verenigingsscheidsrechters. 26 september j.l. 
heeft Nico Slavenburg in samenwerking met Yvo Bloemen en 
Sander Huijs voor een gezellige avond gezorgd. Met een 
gevarieerde aanpak zorgde ze ervoor dat ook de arbiters 
binnen de clubs precies weten wat de nieuwe regels zijn en 
hoe ze toegepast dienen te worden. 
 
 

KEUKENDIENST  

 
06.10 Piet Philipsen 
13.10 Nico v.d. Beucken 
20.10 Theo Hoeben 
27.10 Jan Vermeer 
03.11 Liza Wilders 
10.11 Louis Saris 
17.11 Piet Philipsen 
24.11 Nico v.d. Beucken 
01-12 Theo Hoeben 
08.12 Jan Vermeer 
15.12 Liza Wilders 
 

Maandbulletin Oktober 2016 
 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

 
06-10  Marco Pennings (30) 
07-10  Hay Bos (69) 
17-10  Koen Lenssen (25) 
18-10  Garry van der Steur (61) 
24-10  El Holthuisen (65) 
26-10   Mw. Eggen-Stengler (40) 
27-10    Theo Thommassen (64) 
30-10   Mw. Engelen-Witt (51) 
03-11    Mw. van den Beucken-

Hawinkels (47)  
   
 
Al deze mensen van harte proficiat en 

nog vele jaren 
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SINTERKLAAS 
Op zaterdag 19 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 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. 
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 12 november a.s. zodat de Sint weet wat hij moet meebrengen uit Spanje  

 
KAARTJES VVV-VENLO  
Ook komende seizoen krijgen wij als scheidsrechtersvereniging 2 kaarten voor VVV. Nu ze waarschijnlijk mee 
gaan doen om de bovenste plaatsen is het weer interessant om deze wedstrijden te bezoeken. Als je ook een 
aantal keer per jaar gebruik wilt maken van deze kaartje kun je een e-mail sturen aan Yvo Bloemen 
(yvo.bloemen@svovenlo.nl). 

 
SPELREGELQUIZ 
Op onze website zal iedere maand met dank aan Nico Slavenburg een spelregelquiz worden geplaatst met 5  
actuele spelregelvragen. Vanaf 1 september zullen wij de resultaten bijgehouden en zal degene met de 
meeste goede antwoorden dit seizoen op de openingsavond volgend jaar een prijs ontvangen. Op dit moment 
staan er 3 “oefenmaanden” online.  
Meer informatie is te vinden op: www.svovenlo.nl/spelregelquiz 

 
 
OM TE NOTEREN  

Dinsdag    15 november 2016 Jubileumbijeenkomst video-arbitrage Pieter Vink 
Zaterdag 19 november 2016 Sint Nicolaas 
Vrijdag              16 december 2016      Kerstkienen 
Dinsdag            27 december 2016      Snertloop 
Donderdag       5 januari 2017              Nieuwjaarsinstuif 
Vrijdag              17 maart 2017             Algemene ledenvergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Partner                  
 Van Heijster Schoenen Blerick  Claus wand- en plafondafwerking   

  Garage M. Janssen  AHC Benelux BV ♦ Office Venlo De Kantoorvakhandel  
 Frank Huijs Montagebedrijf  Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders   

 Electro J. Sieben BV  Prestarsi per Lei  
 De Specht Glazenwas-en schoonmaakbedrijf  Lindeboom Bierbrouwerij Neer   

 Feestzaal de Waeg  Broodjes Service Peel en Maas  
 

mailto:hay.bos@svovenlo.nl
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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:    _____________________________________________________ 

 


