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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Op dit moment is de vakantieperiode in volle gang en ook de voorzitter geniet 
van zijn vakantie. Daarom geen uitgebreid voorwoord, maar namens het 
bestuur succes met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAINEN 
Aangezien niemand gebruik maakt van de bosloop en de 
avonden weer korter beginnen te worden, gaan we vanaf 1 
augustus de gewone trainingen hervatten. Hopelijk hebben 
de mensen die nog niet getraind hebben tijdens hun 
vakantie toch het nodige gedaan om de conditie op peil te 
houden.  

 
 
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  

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 
26.09 Ton Schnitzler 
03.10 Theo Hoeben 
10.10 Piet Philipsen 
17.10 Carlo Jacobs 

Maandbulletin Augustus 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

01-08   Twan Jansen (62) 
02-08  Mark Eggen (43) 
 10-08    Ton Schnitzler (57) 
16-08     Frank  Engelen (42) 
24-08  Marco Pennings ( 39) 
27-08    Jan Vermeer (65) 
28-08     Mies Thelosen-Gerrits (83)  
  
  

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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NIEUW LID 
Afgelopen maand hebben wij de aanmelding van een nieuw lid mogen ontvangen. Ons nieuwe lid heet Iris 
Exterkate, is 19 jaar en woonachtig in Horst. Wij wensen Iris veel plezier binnen onze vereniging en hopen haar 
snel op de training te mogen begroeten. 

 
 
JEU DE BOULES 
Het grote jeu de boules toernooi 2019 nadert zijn climax! 
In de tussenstand zijn nog zeker vijf kandidaten in de race voor de felbegeerde Ben van Baal wisseltrofee! Zonder 
anderen te kort te doen vallen dit jaar een paar dingen op: Jan Vermeer heeft in zijn vrije tijd een schriftelijke 
cursus jeu de boules gevolgd en plukt daar nu de vruchten van! Tot nu toe is er nog niemand in geslaagd hem te 
verslaan: met speels gemak en met een groot tactisch surplus bindt hij de ene na de andere tegenstander aan zijn 
zegekar. Ander vermeldenswaardig feit is het sterke spel van Piet Hendrikx die toeslaat op het moment dat zijn 
tegenstander de punten binnen denkt te hebben. Met diverse “driepunters” straft hij diens hautaine overmoed dan 
onverbiddelijk af! Nog enkele weken te gaan tot de grote finale op 22 augustus! Op die dag strijden de vier hoogst 
geklasseerden om de hoogste eer! Er zijn nog steeds kaarten voor deze finale te koop bij de directie van het jeu 
de boules toernooi. Haast U! 

 

 

OEFENWEDSTRIJDEN 
Na een korte zomerstop staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. 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>” vermelden. 

 
 
FAIR PLAY TOPPER 
Op zaterdag 27 juli is de FAIRPLAY TOPPER uitgereikt aan de winnaar v.v. Helden tijdens de pauze bij de 
wedstrijd VVV-Venlo-Panathinaikos. 
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OPENINGSAVOND 30 AUGUSTUS 2019 
Op vrijdag 30 augustus a.s. zullen de promovendi en de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Deze avond 
vindt plaats in de feesttent van Huize Unicum met lekker eten, koele drank, swingende muziek en nog veel meer. 
In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de 50-jarige jubilea van Louis Saris en Toon Jacobs en het 
25 jarig jubileum van Paul Cornelissen. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het voetbalteam en de 
spelregelploeg.  
Aangezien het een vol programma is  begint de avond om uiterlijk 20.00 uur, dit ook in verband met het eten 
Dus kom allen op tijd.  Het thema is dit jaar alle remmen los. 
Gaarne opgeven voor 26 augustus zodat we genoeg eten kunnen bestellen. Het opgeven kan bij Hay Bos kan ook 
per mail hay.bos@svovenlo. 

 
 
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 ⬧ 
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