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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Heb genoten van de jaarvergadering met name door de benoeming van Nico 
Slavenburg tot erelid. Afgelopen weekend genoten van de Venloop; hoe goed 
dat is het is dat mensen bewegen en aan sport doen. We gaan hopelijk 
genieten van een fraai einde van het voetbalseizoen voor de arbitrage die 
actief is binnen het veld en de zaal. Succes ermee en geniet ervan. 
 
Ger Heijligers, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

JAARVERGADERING 15 MAART J.L. 
We kunnen terugkijken op een rustige en voorspoedig 
verlopen jaarvergadering. De leden steunen het door het 
bestuur voorgestelde beleid en bij de bestuursverkiezing 
werden Nico van den Beucken, Hay Bos en Koen Lenssen 
benoemd voor weer een periode van twee jaar. 
 
 

NK-ZAALVOETBAL 2020 NAAR VENLO 

Het VCN heeft officieel het NK zaalvoetbal 2020 aan onze 
vereniging toegewezen. Dit kampioenschap zal 
plaatsvinden op zaterdag 18 januari 2020. Een mooie 
uitdaging om hier iets moois van te maken. 
 
 

KEUKENDIENST  

04.04 Jan Vermeer 
11.04 Ton Schnitzler 
18.04 Theo Hoeben 
25.04 Piet Philipsen 
02.05 Carlo Jacobs 
09.05 Theo Thommassen 
16.05 Jan Vermeer 
21.05 Ton Schnitzler 
28.05 Theo Hoeben 
06.06 Piet Philipsen  
13.06 Carlo Jacobs 
20.06 Theo Thommassen  

Maandbulletin April 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

02-04  Rinus Janssen  (79) 
04-04  Louis Saris  (71) 
05-04  Geert Cox (39) 
14-04  Mw. Bos-Donders (72) 
16-04  Piet Hendricks (71) 
16-04  Ger Heijligers (60)  
23-04  Mw Cox-Pookongsaen (38) 
24-04  Toon Jacobs (80) 
02-05  Marc Bloemen (52) 
06-05  Hans Verheijen (55) 
   
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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DK SPELREGELS 
Op vrijdag 5 april a.s. vindt het districtskampioenschap spelregels plaats. Ook dit jaar gaat ons spelregelteam zijn 
uiterste best doen om goed te presteren. Het kampioenschap wordt dit jaar georganiseerd door COVS Helmond 
e.o. in Buurthuis De Klepel, Kerkstraat 8 te Asten en zal rond 19:30 uur aanvangen. 
 
 

NICO SLAVENBURG-BOKAAL 
Op de jaarvergadering nam Yvo Bloemen namens de werkgroep Verbetering Arbitrage het woord, met name om 
hem te bedanken voor al zijn inzet binnen die commissie, maar vooral ook voor zijn werk als coach/trainer van het 
spelregelteam. Nico krijgt een eigen bokaal met de fraaie naam “Nico Slavenburg-bokaal”, waarbij deze 
wisseltrofee elk jaar tijdens de feestavond wordt uitgereikt aan degene die het beste scoort op het gebied van 
spelregels op onze website en de trainingsavond in Huize Unicum. 
 
 

PAASKIENEN  
In tegenstelling van eerdere berichten is het kienen niet op vrijdag 12 april a.s. , maar op vrijdag 19 april a.s. zal 
het traditionele Paaskienen weer plaatsvinden. De SOC zal ongetwijfeld weer voor mooie prijzen zorgen  en rond 
de klok van 20.30 uur zal onze spreekstalmeester de eerste getallen omroepen. Twee kaarten kosten €7,50,- en 
3 kaarten €10,- De prijzen van de kaarten zijn aangepast,  maar ook te winnen prijzen zijn aangepast. Leden, 
leden van VC Unicum, familieleden en partners (vanaf 16 jaar) zijn van harte welkom voor deze gezellige avond! 
 
 

NICO SLAVENBURG BENOEMD TOT ERELID! 
De jaarvergadering had een daverende verrassing met de benoeming van Nico Slavenburg tot erelid van de 
vereniging. Uit het grote applaus van de aanwezigen bleek dat ieder zich hier bijzonder goed in kon vinden. 
Voorzitter Ger Heijligers roemde Nico Slavenburg voor zijn inzet rond tal van activiteiten zowel binnen als buiten 
de vereniging, zoals de arbitrage, de begeleiding van scheidsrechters, alles rondom het aanleren en 
enthousiasmeren met betrekking tot spelregels, zijn bestuursfunctie, deelname aan commissies, omroeper bij het 
kienen, het verzorgen van trainingen en onderhoud aan het clubhuis. Ook benadrukte hij dat Nico zo’n fijn mens is 
die in alle bescheidenheid zoveel doet met een positieve instelling. Een gouden kracht, daarom werd hij niet alleen 
benoemd tot erelid, maar ontving hij ook van Pieter-Jan Janssen de gouden speld, vanwege zijn meer dan 50-jarig 
lidmaatschap van de COVS. Uiteraard werd zijn echtgenote Yvonne als steun en toeverlaat in de hulde door 
middel van een mooie bos bloemen betrokken. Nico proficiat; het is je heel erg gegund. 
 
 

THEO HOEBEN SCHEIDSRECHTER VAN VERDIENSTE 
Na John Ruinard heeft ook Theo Hoeben de oorkonde van Scheidsrechter van Verdienste van de KNVB 
ontvangen. We kennen Theo natuurlijk allemaal als een kanjer binnen de arbitrage die ontelbaar wedstrijden ook 
op hoog niveau tot een goed einde heeft weten te brengen. Theo proficiat! 
 
 

PIENZELE HUIZE UNICUM 
Huize Unicum heeft behoefte aan een lekker likje aan de buitenkant. Goed onderhoud is broodnodig en onze 
bouwpastoor Huub Lankreijer zal jullie ook benaderen om mee te helpen bij deze noodzakelijke pienzelbeurt. Je 
hoeft niet persé te krabben en verven. Andere hand- en spandiensten zijn ook welkom. Vele handen maken licht 
werk. 
 
 

VENLOOP 2019 
Diverse leden, partners, familieleden en leden van Unicum hebben deelgenomen aan een van de vele activiteiten 
van de Venloop. Proficiat voor al degenen die meegedaan hebben en goed dat er ook van ons veel ondersteuning 
was vanuit het publiek 
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WIJZIGING ADRES SECRTETARIAAT  
Graag willen wij een ieder erop wijzen dat het secretariaat de komende maanden tweemaal van adres zal 
veranderen. Wij verzoeken een ieder hier rekening mee te houden indien correspondentie naar het secretariaat 
gezonden zal worden. 
 
Adres secretariaat per 1 juni 2019 
T.a.v. Yvo Bloemen 
Sloot 37 
5912 ES Venlo 
@: secretaris@svovenlo.nl 
 
Adres secretariaat per 1 juli 2019 
T.a.v. Yvo Bloemen 
Herungerstraat 21 
5911 AJ Venlo 
@: Secretaris@svovenlo.nl 
 
 

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  Pieter-Jan Janssen. 
 

 

 
OM TE NOTEREN  
 Vrijdag 05 april 2019  Districtskampioenschap spelregels te Asten 
Vrijdag  19 april 2019  Paaskienen 
Zaterdag 15 juni 2019  Nederlands Kampioenschap spelregels 
Zaterdag 22 juni 2019  Nederlands Kampioenschap veldvoetbal 
Zaterdag 18 januari 2020 Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ⬧ 

 


