
SECRETARIAAT Yvo Bloemen Herungerstraat 21, 5911AJ Venlo telefoon 06-23696241 e-mail secretaris@svovenlo.nl 
Internet www.svovenlo.nl PENNINGMEESTER Hay Bos, e-mail penningmeester@svovenlo.nl SNS-Bank NL 60SNSB086.27.06.602 

 
 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Juni is een prachtige maand voor onze vereniging. Clubhuis fraai gepienzeld, 
mooie vierde plek Nederlands kampioenschap spelregels, in de combinatie 
met Helmond Nederlands kampioen veldvoetbal, districtskampioen 
veldvoetbal en een aantal promoties onder de leden. Fijn dat er op zoveel 
fronten leden actief zijn en natuurlijk is het gaaf om af en toe succesjes te 
vieren. 
 
Ger Heijligers, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAINEN 
Op 6 juni j.l. is weer gestart met de bekende bosloop. Voor 
de liefhebbers wordt om 20:00 uur gestart vanaf Huize 
Unicum en zal elke week een andere route gelopen worden. 
Let wel op dat je goede schoenen meeneemt! Uiteraard 
gaan de trainingen op de velden ook gewoon door. Ook 
deze zullen om 20:00 uur aanvangen. 

 
 
GA JE MEE NAAR VVV? 
Ook in seizoen 2019/2020 hebben onze leden weer de 
mogelijkheid om thuiswedstrijden van VVV te bezoeken. Per 
thuiswedstrijd zijn er 2 kaarten beschikbaar voor onze 
vereniging. Wil jij graag zo nu en dan naar VVV? Wil jij de 
nieuwe Frenkie de Jong spotten tegen Ajax of de nieuwe 
Robin van Persie van Feyenoord ontdekken? Of wil je VVV 
voetballes zien geven aan FC Emmen en RKC? Stuur een 
mailtje naar sander.huijs@svovenlo.nl en hij zal je 
meenemen in de verdeling van de kaarten! 

KEUKENDIENST  

04.07 Ton Schnitzler 
11.07 Theo Hoeben 
18.07 Piet Philipsen 
25.07 Carlo Jacobs 
01.08 Theo Thommassen 
08.08 Jan Vermeer 
15.08 Ton Schnitzler 
22.08 Theo Hoeben 
29.08 Piet Philipsen  
05.09 Carlo Jacobs 
12.09 Theo Thommassen  
19.09 Jan Vermeer 

Maandbulletin Juli 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

05-07     Peter Kierkels (66) 
07-07     Rudy Klaassen (42) 
09-07     Mw. Driessen-Slik (81) 
20-07     Mw. Thommassen-Heldens (62) 
24-07   Theo Hoeben (66) 
29-07    Nico v.d. Beucken (54)  
01-08   Twan Jansen (62) 
02-08  Marc Eggen (43) 
  

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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JEU DE BOULES 
Daar het animo voor het jeu de boulestoernooi vorig seizoen groot was, is op 2 mei weer gestart met een nieuw 
seizoen. Inmiddels zijn er al heel wat wedstrijden gespeeld, maar als je mee wilt doen kan dit nog altijd! Neem 
hiervoor contact op met Peter Sevriens en doe mee! Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd!  

 

 

WIJZIGING ADRES SECRETARIAAT  
Graag willen wij een ieder erop wijzen dat het secretariaat per 1 juli is gewijzigd in onderstaand adres. Wij 
verzoeken een ieder hier rekening mee te houden indien correspondentie naar het secretariaat gezonden zal 
worden. 
 
Secretariaat Scheidsrechtersvereniging Venlo E.O. 
T.a.v. Yvo Bloemen 
Herungerstraat 21 
5911 AJ Venlo 
@: Secretaris@svovenlo.nl 

 
 
BEDANKT! 
Het bestuur bedankt iedereen die op welke wijze ook een bijdrage heeft geleverd aan de pienzelopknapbeurt van 
Huize Unicum. We kunnen trots zijn op het resultaat, maar vooral op de inzet van onze vrijwilligers. Nogmaals 
super bedankt! 

 
BEDANKT (2)! 
Graag wil ik ook namens Theo de vereniging bedanken voor de mooie bos bloemen die we kregen bij ons 60 jarig 
huwelijk. Nogmaals heel hartelijk dank! 
  
Mies Thelosen 

 
 
FAIR PLAY TOPPER 
Het reguliere seizoen is weer ten einde en dit betekend dat de prijzen weer verdeeld zijn. Zo ook de FAIRPLAY 
TOPPER. Hartelijk gefeliciteerd aan de winnaar van 2018-2019 v.v. Helden!. Zie onderstaand voor de top vijf van 
sportiefste teams dit seizoen. Traditioneel wordt het fraaie beeldje van Geert Kunen tijdens de rust van de 27 juli 
a.s. van de  Herman Teeuwenmemorial uitgereikt bij de wedstrijd VVV-Venlo-Panathinaikos. 

 
1. Helden 
2. FCV-Venlo 
3. MVC’19 
4. Panningen 
5. Grashoek 

 
OEFENWEDSTRIJDEN 
Het reguliere seizoen is nauwelijks ten einde, maar de blik gaat alweer richting het nieuwe seizoen. In de bijlage  
staat het aanmeldformulier voor oefenwedstrijden. Indien je graag een oefenwedstrijd wilt fluiten kun je  

het ingevulde formulier sturen naar Nico van den Beucken, nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. Graag in het 

onderwerp “Aanmeldformulier oefenwedstrijden <Naam>” vernoemen. 
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SVO VENLO 4e OP NK SPELREGELS 
Op zaterdag 15 juni heeft het NK spelregels plaatsgevonden in het clubhuis van Scheidsrechtersvereniging 
Enschede en Omstreken. Dit jaar voor het eerst op gemoderniseerde wijze waarbij een deel van de vragen via de 
smartphone beantwoord moesten worden. Ons team bestaande uit Koen Lenssen, Sander Huijs en Steve 
Janssen wisten onder leiding van coach Yvo Bloemen (die 2e van de zaaldeelnemers werd) een vierde plaats in 
de wacht te slepen. 

 
 
SVO VENLO PROLONGEERT TITEL OP NK VELDVOETBAL 
Op zaterdag 22 juni, een week na het NK Spelregels vond op dezelfde locatie het NK veldvoetbal plaats. De 
mannen die namens de SVO de titel moesten verdedigen vertrokken in alle vroegte uit verschillende 
windrichtingen van Limburg. In Enschede werden onze vrienden van COVS Helmond begroet en werd de eerst 
opstelling bekend gemaakt. Na een stroeve start wisten de heren via penalty’s de finale te bereiken waarin net als 
vorig jaar de collega’s uit Deventer de tegenstander waren. In een wedstrijd waarin met discipline en geduld 
gespeeld werd, wisten de mannen in een spaarzame uitval de 1-0 te forceren wat de 2e titel op rij opleverde. Een 
uitgebreid verslag is te lezen op onze website www.svovenlo.nl. 

 
 
SVO WINT NA NK VELDVOETBAL OOK DK VELDVOETBAL 
Op zondag 30 juni jl. vond op de velden van SHH te Herten het DK veldvoetbal plaats. Na een prima NK waren de 
heren erop gebrand ook het DK te winnen. Op het kunstgras van SHH werd een hele competitie afgewerkt door 
de teams van Venlo, Helmond, De Mijnstreek en Roermond. Met 16 punten uit 6 wedstrijden, 21 doelpunten voor 
en 7 tegen wist SVO Venlo de eerste prijs te bemachtigen, gevolgd door Helmond met 8 punten, De Mijnstreek 
met 7 punten en Roermond met 2 punten. De FairPlay prijs ging naar Helmond. 

 
 
UITLEG NIEUWE SPELREGELS 
Het WK voor de vrouwen heeft ons al duidelijk gemaakt dat er nieuwe spelregels zijn. 27 juni jl. heeft de 
werkgroep verbetering arbitrage onder leiding van Twan Jansen een presentatie gehouden over het hoe en 
waarom van die wijzigingen. Voor degenen die bij deze interessante avond niet aanwezig zijn geweest; spreek de 
leden van de commissie aan. Zij zullen ongetwijfeld een goed antwoord op vragen kunnen geven. 

 
 
OPENINGSAVOND 30 AUGUSTUS 2019 
Alleen al omdat het pas geverfde clubhuis zo fonkelt is het al waard om naar onze traditionele openingsavond te 
komen. De SOC heeft het programma nog niet vrijgegeven, maar zet 30 augustus alvast in jullie agenda, wan het 
belooft een leuk feest te worden. 

 
 
PROMOTIE/DEGRADATIE SEIZOEN 2018-2019 
Ook dit jaar zijn er enkele mooie promoties bewerkstelligd door leden van de SVO. Alle gepromoveerden van 
harte gefeliciteerd! Helaas maar waar, de promovendi nemen de plaatsen over van mensen die degraderen. Voor 
degenen die gedegradeerd zijn, neus omhoog, volgend jaar weer kansen om te promoveren!  
Alle leden veel succes gewenst in het volgende seizoen! 
 
Jeugd; 
Martijn Janssen – jeugd F -> jeugd E (1e klasse O19, hoofd- 1e klasse O17, 3e divisie O15, 1e divisie O13) 
Frans Claus – jeugd E -> jeugd D (hoofdklasse O19, 4e divisie O17, landelijk O14, 2e divisie O15) 
Nico Slavenburg – jeugd C -> jeugd B (2e, 3e divisie O19, 1e, 2e divisie O17, eredivisie O15) 
  
Senioren; 
Bryan Willems – senioren G -> senioren F (3e klasse, reserve hoofdklasse) 
Koen Lenssen – senioren G -> senioren F (3e klasse, reserve hoofdklasse) 
Steve Janssen – senioren F -> senioren E (2e klasse) 
Sander Huijs – senioren E -> senioren D (1e klasse) 

http://www.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 Louis Saris 
. 

 
 
 

OM TE NOTEREN  
  
Vrijdag  30 augustus 2019 Openingsavond 
Zondag 12 januari 2020 Districtskampioenschap zaalvoetbal 
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 ⬧ 

 


