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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Mooi dat we in Terneuzen voor het eerst in onze rijke historie Nederlands 
kampioen zaalvoetballen zijn geworden. Bestuurlijk zullen we ook op onze 
jaarvergadering blijven uitspreken dat we blijven investeren in jeugd. Bij 
onze afvaardiging bij het (zaal)voetbal zie je daar ook dat we hier de 
vruchten van plukken. Ik ben er trots op. 

 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter 

 
 

 
 

 
 
 
HEEL HOLLAND SPELREGELT! 
Op vrijdag 26 januari 2018 hebben enkele leden een zeer 
leerzame en leuke avond georganiseerd. 
De opkomst overtrof de verwachtingen. Liefst 14 teams 
(enkele waren met 2 personen) namen deel aan deze 
spelregelavond. Nadat de eerste probleempjes met de 
telefoons en de Wi-Fi waren opgelost ontketende zich een 
hevige strijd om de antwoorden goed te hebben. Op het 
eind bleek het team Jan Tielen – Stan Verhaag de winnaar 
te zijn en zij ontvingen dan ook 2 kaartjes voor een wedstrijd 
van VVV-Venlo naar keuze. 
Al met al een avond de voor herhaling vatbaar is. We willen 
Yvo Bloemen, Sander Huijs en Nico Slavenburg dan ook 
bedanken voor hun inzet.  
 

KEUKENDIENST  

01.02 Jan Vermeer 
08.02 Louis Saris 
15.02 Theo Hoeben 
22.02 Piet Philipsen 
01.03 Jan Vermeer 
08.03 Louis Saris 
15.03 TheoHoeben 
22..03 Piet Philipsen 
29.03 Jan Vermeer 
05.04 Louis Saris 
12.04 Theo Hoeben  

Maandbulletin Februari 2018 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
   

06-02   Bryan Willems (24)  Mw.Bruekers_Beelen ( 60) an de Feyter (84  
09-02  Mw. Arrsi-Bachiri (60) 
11-02   Roy Engelen (50) 
12-02   Mw. Heutjens-Hendriks (62) 
18-02   Jan Ottenheim (72) 
18-02  Nico Slavenburg (74) 
19-02  Wim Steechs (73) 
21-02  Mw. Krijn-Wieseman (64) 
23-02   Mw. Hoeben-Janssen (69) 
23-02  Liza Wilders (25) 
25-02  John Ruinard (50) 
08-03  Hai Heutjens (65) 
08-03  Mw. Saris-Vinck (70) 
 
Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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VENLO STORMT 2018 
Op 9 en 10 juni 2018 wordt weer het jaarlijks terugkerend evenement Venlo Stormt georganiseerd. Vanuit de 
organisatie is gevraagd of de SVO hierin een bijdrage kon leveren door middel van begeleiding bij verschillende 
onderdelen. Na een inventarisatie is gebleken dat we aan het verzoek geen gehoor kunnen geven en hebben ons 
hiervoor dan ook afgemeld.  

 
 
 
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 El Holthuisen. 
 

 

 
 
 
JAARVERGADERING 2018 

Op 9 maart 2018 zal dit jaar de jaarvergadering plaatsvinden. Zoals onze statuten voorschrijven is vorige week de 
officiële uitnodiging. Wij willen jullie vragen de datum in jullie agenda te noteren, zodat we zoveel mogelijk leden op 
9 maart mogen verwelkomen! 

 
 
 
DISTRICTS- EN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ZAALVOETBAL 
14 januari werd dit jaar het DK- zaalvoetbal gespeeld in de Raaijhal te Overloon. Met een team van 9 man werd 
onder leiding van aanvoerder Geert Cox door alle wedstrijden te winnen de grootste beker veiliggesteld. Dit alles 
onder toeziend oog van enkele van onze leden. Vanuit het team en de elftalcommissie willen wij daarvoor ook 
onze dank uitspreken! Door deze overwinning is SVO-Venlo E.O. verzekerd aan deelname aan het NK 
zaalvoetbal 2019. 
Na het succes van het DK-zaalvoetbal 2017, mocht SVO-Venlo dit jaar ook deelnemen aan het NK-zaalvoetbal. 
Dit werd in sporthal De Vliegende Vaart te Terneuzen afgewerkt. Ondanks het vroege vertrek stonden onze 
voetballers vanaf de eerste wedstrijd garant voor spectaculaire wedstrijden. Na ongeslagen de poulefase 
doorgekomen te zijn werd ook de kruisfinale en finale gewonnen. Hiermee schreven de voetballers van SVO-
Venlo E.O. geschiedenis. 
Voor de uitgebreide verslagen van zowel het DK als het NK verwijzen we jullie graag naar onze website 
www.svovenlo.nl 

http://www.svovenlo.nl/
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OM TE NOTEREN  
Vrijdag  9 maart 2018  Jaarvergadering 
Vrijdag  23 maart 2018  Paaskienen 
Vrijdag  20 april 2018  DK-Spelregels 
Zaterdag 9 juni 2018  NK Spelregels 
Zaterdag  16 juni 2018  NK Veldvoetbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   
Verwarmingsinstallatiebureau Fraku  Nizza Bloembinders   

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

Heuvelmans Advocaten  VenloTech  Broodjes Service Peel en Maas  
 


