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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Bijzonder om te ervaren hoe verrast en blij Theo Hoeben op onze 
openingsavond was met zijn benoeming tot Lid van Verdienste. Het is je van 
harte gegund, zeker vanuit het besef dat we weten dat we samen de 
vereniging met vrijwilligers runnen. Daarbij is het goed dat af en toe iemand 
in het zonnetje wordt gezet. 

 
Ger Heijligers 
Voorzitter 
 
 
 
 

 
TRUMP HULDIGT JUBILARISSEN! 
President Donald Trump was speciaal naar Huize Unicum 
gevlogen op de openingsavond om de vier jubilarissen 
Pieter-Jan Janssen (25 jaar lid), Jos Geybels (25 jaar lid), 
Wim Peijenburg (40 jaar lid) en Piet Philipsen (40 jaar lid) 
in het zonnetje te zetten. Trumpiaans werden hun daden 
geroemd, waarbij ook de partners Lidwien, Nicole, Regie † 
en Thea betrokken werden. Zij ontvingen een bloemetje 
voor het thuisfront. Naast de cadeaubon van de vereniging 
was het de voorzitter van Horst-Venray Jos Peeters die 
ieder voorzag van de juiste COVS-speld met een mooi 
woordje erbij.  
 

SECRETARIAAT 
Twan Keijsers is om persoonlijke redenen gestopt als 
bestuurslid en secretaris. Wij danken Twan voor al zijn 
inzet bestuurlijk met name vanuit de rol als secretaris. Dit 
betekent wel dat er een vacature is binnen het bestuur en 
het secretariaat ingevuld dient te worden. Het bestuur zal 
op korte termijn met een oplossing komen. 
 

 
 
 

KEUKENDIENST
  
07.09 Theo Hoeben 
14.09 Jan Vermeer   
21.09 Louis Saris 
28.09 Piet Philipsen 
05.10 Theo Hoeben 
12.10 Jan Vermeer 
19.10 Louis Saris 
26.10 Piet Philipsen 
02.11 Theo Hoeben 
09.11 Jan Vermeer 
 

Maandbulletin September 2017 
 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 
  

07-09  Bart v. Teeffelen (41) 
08-09  Piet Philipsen (73) 
08-09  Huub Lankreijer (62)  
12-09  Sander Huijs (22) 
16-09   Pieter-Jan Janssen (43) 
25-09    Yvo Bloemen (25)  
26-09   Mw. v. Heugten-Segers (58) 
29-09   Coen Driessen (82) 
06-10  Marco Pennings (31) 
07-10    Hay Bos (70) 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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OPENINGSAVOND 

We kunnen terugkijken op een geslaagde openingsavond, waarbij het thema Amerika niet alleen in de aankleding 
naar voren kwam. Good food from the barbecue, nice music and a special guest from the States zorgden voor een 
leuke sfeer met veel afwisseling in het programma. De SOC kan weer met goede moed op zoek naar een nieuw 
thema, zodat we weer lekker het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 

 
THEO HOEBEN LID VAN VERDIENSTE! 
Het was een daverende verrassing op de openingsavond dat het bestuur Theo Hoeben heeft benoemd tot Lid van 
Verdienste. De voorzitter roemde in zijn toespraak Theo zijn grote betrokkenheid zowel naar de arbitrage als de 
vereniging. Nooit op de voorgrond maar wel actief, lang als bestuurslid, kartrekker van de snertloop, beheerder 
van EK- en WK-toto’s en verbinder tussen bestuur en clubhuiscommissie. Ook alle hulp van steun en toeverlaat 
Nel werd genoemd, wat voor haar uiteraard de mooie bloemen bracht. Theo kreeg een fraaie oorkonde en een 
cadeaubon. Theo en ook Nel van harte proficiat. 
 

AFSCHEID LEDEN SPELREGELPLOEG 
Namens onze succesvolle spelregelploeg nam Sander Huijs met een grappig woordje afscheid van Geert Cox en 
Yvo Bloemen van het spelregelteam. Behalve de woorden op de openingsavond, kregen zij ook een presentje van 
hun teamleden. Na vijf jaar besloten beide om zich op andere zaken te focussen, maar blijven wel betrokken bij 
het team. 
 

SVO MINI VELDVOETBALTOERNOOI 
Helaas is dit toernooi wegens te weinig deelnemers niet doorgegaan. Hopelijk zal het komend jaar wel gaan en 
dan kijken naar een andere datum.  
 

IN GESPREK MET 
Ook deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen 
maandelijks SVO-leden. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met Piet Hendricks. 
 

OM TE NOTEREN  
Maandag 9 oktober 2017  Clinic met clubscheidsrechters (ovb) 
Zaterdag 25 november 2017 Sinterklaas 
Vrijdag  15 december 2017 Kerstkienen 
Donderdag 28 december 2017 Snertloop 
Donderdag 4 januari 2018  Nieuwjaarsinstuif 
Vrijdag  9 maart 2018  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   
  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  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas  

 


