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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Tijdens onze Nieuwjaarsinstuif heb ik uitgesproken dat op hoger niveau de 
arbitrage steeds meer verandert met het gebruik van alle technische 
middelen. Communicatie, alles is zichtbaar en samenwerking zijn daarbij de 
belangrijkste begrippen. Vanuit die grote wereld is het interessant en 
uitdagend wat wij als vereniging kunnen en willen in deze tijd. Dit is 
toekomstmuziek, maar het belangrijkste wat ik uitgesproken heb is dat een 
ieder een fijn, gelukkig maar vooral gezond 2019 heeft. 
 
Ger Heijligers, voorzitter 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
IN MEMORIAM JAC SMITS 
Op 6 december jl. is ons Jac Smits, in de volksmond ook 
wel “de Smeed” genoemd op 82-jarige leeftijd overleden. 
Meer dan 51 jaar was Jac een trots lid van onze 
vereniging. Nadat hij de fluit in de wilgen had gehangen 
bleef zijn betrokkenheid bij de vereniging groot door 
bijvoorbeeld mee te helpen aan de renovatie van ons 
clubhuis en vooral door met grote regelmaat onze 
clubavonden te bezoeken. Hij legde graag een kaartje, 
genoot van het maken van een kwinkslag en was een 
vriendelijke man. Wij wensen zijn vrouw Gerry en de familie 
veel sterkte toe. Tijdens de afscheidsdienst waren veel 
leden aanwezig om afscheid te nemen van Jac. 
 
 

KERSTKIENEN 

Op vrijdag 14 december hebben we weer een gezellige 
Kerstkienavond gehad. De belangstelling was erg goed en 
ook de prijzen vielen in de smaak. Wim Peijnenburg won 
de extra ronde geschonken door Hans Verheijen en kan nu 
lekker met 4 personen ontbijten. Ook was het clubhuis 
gezellig aangekleed. 

KEUKENDIENST  

03.01 Carlo Jacobs 
10.01 Jan Vermeer 
17.01 Ton Schnitzler 
24.01 Louis Saris 
31.01 Theo Hoeben 
07.02 Piet Philipsen 
14.02 Carlo Jacobs 
21.02 Jan Vermeer 
28.02 Ton Schnitzler 
07.03 Theo Hoeben 
14.03 Piet  Philipsen  
21.03 Carlo Jacobs 
Philipsen 
 

Maandbulletin Januari 2019 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

05-01 Mw. Jansen-Bouten (54) 
08-01   Ed Janssen (48) 
10-01   Mw.Ottenheim-Metsemakers (70) 
12-01   Ben van Baal (71) 
17-01   Marco Heijnen (25) 
19-01   Jack Billekens (68) 
21-01   Mw. Jacobs-Schouwenberg (59) 
21-01  Mw. Verheijen-Janhsen (50) 
22-01  Job van Helden (22) 
  

Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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GESLAAGD DK-ZAALVOETBAL 
Op zondag 6 januari jl. hebben zeven teams heerlijk een volle middag gevoetbald in de sporthal te Meijel. Na een 
spannende strijd was het Boxmeer-Cuijk dat de eerste plek wist te bemachtigen, onze eigen mannen werden 
tweede en de derde plek was voor het team van De Mijnstreek. De belangrijke sportiviteitsbeker ging dit keer naar 
onze vrienden uit Horst-Venray. Kortom een prima sportief toernooi met goede arbitrage en veel dank naar ieder 
zijn/haar bijdrage heeft geleverd. Een prachtige tombola met heel veel mooie prijzen beschikbaar gesteld door 
diverse gulle gevers was een waardevolle afsluiting van de dag. We vermelden en bedanken hier nog de 
hoofdsponsor De Witte Hal en Herbalife, Masita en Plusmarkt Benders.  
 
 

SNERTWANDELING 
Op donderdag 27 december was ons clubhuis bijna te klein. Meer dan 50 personen namen deel aan onze 
bekende snertwandeling. Het was schitterend weer en ook onderweg was er weer de gebruikelijke tent met 
lekkers zoals koffie, warme chocomel, wafels met slagroom en natuurlijk Apfelkorn en Jägermeister. Theo Hoeben 
en Nico Slavenburg hadden een mooie route uitgezet en ook leuke vragen verzameld. Na afloop was er voor 
iedereen een klein prijsje. Wat zeker in de smaak viel was de overheerlijke snert van meester Kok Louis met zijn 
assistente Bea. Hartelijk dank. 
 
 

VERHOGING COMSUMPTIEPRIJZEN 
Zoals een ieder wel bekend is, zijn per 01-01-2019 de BTW-prijzen gestegen. Naar aanleiding van deze verhoging 
heeft het bestuur besloten om per 10 januari de consumptieprijzen te verhogen. Dit betekent dat per 10-01-2019 
de consumptieprijs met €0,10 per consumptie omhoog gaat naar €1.80, waarbij men 10 munten voor €17,- kan 
kopen. Op de trainingsavonden zal de korting van €1,- per 10 munten blijven bestaan. 
 
 

NIEUWJAARSINSTUIF 
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde Nieuwjaarsinstuif. Een toost met champagne na de toespraak van 
de voorzitter en heerlijke broodjes van Peel en Maas. De officiële schenking van de nieuwe televisie door 
kersverse voorzitter van Unicum Hans Verheijen. Daarna werd het spannend en het duurde lang voordat 
uiteindelijk Mary Lankreijer de mystery guest wist te raden. Rik van Rijswick kwam uit de doos; de kunstenaar uit 
Beesel, bekend van de Draak op de rotonde daar maar nu net in het nieuws door de terugkeer van het beeld De 
Krijger op de Maasboulevard te Venlo. Rik gaf na afloop een interessant inkijkje in de wereld van zijn kunst. 
 
 

OP NAAR NK TE DEN HELDER 
Zaterdag 19 januari a.s. moet ons zaalvoetbalteam al vroeg uit de veren om de landstitel te verdedigen in de kop 
van Noord-Holland te Den Helder. Heel veel succes en voor degenen er ook willen zijn; het begint om 10.00 uur in 
Sporthal De Brug ter plaatse. 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT! 
Op vrijdag 25 januari van het volgende jaar organiseert de SVO een spelregelavond waarbij er vragen gesteld 
worden via een app op de telefoon. Om 19:30 uur begint de avond en rond de klok van 22:00 uur weten we wie 
zich dé spelregelkenner(s) van de avond mag noemen. Deelname kan individueel, maar ook in duo’s. 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. 
 
 

mailto:spelregels@svovenlo.nl
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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 Toon Jacobs. 
 

 
 
 

OM TE NOTEREN  
 
Zaterdag 19 januari 2019 NK zaalvoetbal te Den Helder 
Vrijdag  25 januari 2019 Heel Holland Spelregelt 
Vrijdag  15 maart 2019  Jaarvergadering 
Vrijdag  12 april 2019  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  

 


