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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, besef ik dat ik de data om mee te werken nog 
niet doorgegeven heb aan bouwpastoor Huub. Niet sterk van deze voorzitter. 
Bijzonder is wel de constante zorg voor Huize Unicum, nog altijd het eerste 
clubgebouw voor scheidsrechters in Nederland. Nu is pienzele van de 
buitenkant noodzakelijk. Er zijn al heel wat vrijwilligers aangemeld voor mee te 
helpen bij deze opknapbeurt. Dank daarvoor en als je net als mij vergeten 
bent om je beschikbaarheid door te geven; grijp je kans!  
 
Ger Heijligers, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
TRAINEN 
In de maand Mei trainen we 2 maal op dinsdag in plaats van 
donderdag. De reden hiervoor is dat op 23 mei verkiezingen 
zijn in ons clubhuis en op  30 mei is het Hemelvaart,.  
Tevens gaan we op 6  Juni weer starten met de voor de 
liefhebbers de bekende bosloop. Het trainen op het veld 
gaat gewoon door. 
 
 

JEU DE BOULES 
Daar het animo voor het jeu de boulestoernooi vorig 
seizoen groot was starten we op 2 Mei weer met een nieuw 
seizoen. Peter Sevriens zal weer het een en ander in goede 
banen leiden. 
Lijkt het je leuk om ook deel te nemen, geef het dan even 
door aan Peter zodat hij je dan kan indelen. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugde.  

KEUKENDIENST  

02.05 Carlo Jacobs 
09.05 Theo Thommassen 
16.05 Jan Vermeer 
21.05 Ton Schnitzler (di) 
28.05 Theo Hoeben (di) 
06.06 Piet Philipsen  
13.06 Carlo Jacobs 
20.06 Theo Thommassen  
27.06 Jan Vermeer 
04.07 Ton Schnitzler 
11.07 Theo Hoeben 
18.07 Piet Philipsen 

Maandbulletin Mei 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

02-05  Marc Bloemen (52) 
06-05  Hans Verheijen (55) 
10-05  Mw. Vermeer-Verhagen (62) 
12-05  Theo Breukers (63) 
20-05  Paul Cornelissen (46) 
22-05  Theo Krijn (73)  
26-05  Mark Ottenheim (29) 
03-06  Mw. Geybels-Knippenberg (62) 
06-06  Peter Sevriens (64) 
09-06  Peter van Heugten (61) 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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PAASKIENEN  
Het kienen was ondanks het Goede Vrijdag was een groot succes. Er was erg veel belangstelling en het was ook 
erg gezellig . De SOC had weer voor leuke en veel prijzen gezorgd zodat een bijna iedereen met een prijs naar 
huis ging. De hoofdprijzen waren, mede geïnspireerd door project “De trap umhoëg” van VVV-Venlo, 3 traplieren. 
Via deze weg, nogmaals onze dank aan alle sponsoren! 
 
 

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. 
 
 

WIJZIGING ADRES SECRETARIAAT  
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 
 
 

OPEN SPELREGELTRAINING 
Het spelregelteam is inmiddels weer druk bezig om zich goed voor te bereiden op het Nederlands Kampioenschap 
spelregels dat op 15 juni gehouden wordt in Enschede. Wekelijks trainen zij 'achter gesloten deuren' om een 
goede klassering mogelijk te maken. Deze gesloten deuren worden op woensdag 29 mei open gegooid! Iedereen 
is welkom om de training bij te wonen. Altijd al eens willen zien hoe de voorbereidingen van ons spelregelteam 
eruit zien? In Huize Unicum staat de koffie vanaf 19:15 uur klaar! Wees welkom! 
 
 

TOTO WK VROUWEN 
Komende zomer wordt het WK vrouwen gehouden. Winnen de OranjeLeeuwinnen, het gastland Frankrijk, wordt 
het titelverdediger Amerika of toch een outsider? Doe mee aan ons WK spel en geef je favoriet door! Deelname 
kost € 5,- en er zullen prijzen ter beschikbaar worden gesteld voor de helft van de inzet. De andere helft zal ten 
goede van onze vereniging komen. 
Aanmelden kan via de formulieren in Huize Unicum. Deze kunnen vervolgens tezamen met het deelnamegeld bij 
Theo Hoeben of Nico van den Beucken ingeleverd worden. 
 
 

SVO VENLO WINT DK SPELREGELS 2019 
Voor het zevende jaar op rij wist ons spelregelteam bestaande uit Koen Lenssen, Sander Huijs, Steve Janssen en 
coach Yvo Bloemen de grootste bokaal mee naar Venlo te nemen. In het Astense gemeenschapshuis De Klepel 
wisten zij met een verschil van 176 punten de winst naar zich toe te trekken. Tevens wist Sander zijn individuele 
titel te prolongeren. Een prestatie van formaat  
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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 vice-voorzitter Geert Cox. 
 

 
 
 

OM TE NOTEREN  
Woensdag 29 mei 2019  Open spelregelavond Spelregelteam 
Zaterdag 15 juni 2019  Nederlands Kampioenschap spelregels 
Zaterdag 22 juni 2019  Nederlands Kampioenschap veldvoetbal 
Vrijdag  30 augustus 2019 Openingsavond 
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 ⬧ 

 


