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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Een knallende start van de openingsavond was de intocht op de platte kar van 
on onze gladiatoren. Spelers (ook uit Helmond), begeleiders en coaches die er 
de afgelopen jaren voor gezorgd hebben dat we in het district en landelijk 
goed en soms voortreffelijk scoren op het gebied van veld- en zaalvoetbal en 
de spelregelkennis werden op ludieke wijze gehuldigd. Leuk om mee te 
maken en goed om één keer dit op deze manier te huldigen. Onze voetbal- en 
spelregelteams ga zo door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU DE BOULES 
De finale van dit evenement vond op donderdag 22 
augustus plaats, onder wel zeer ideale omstandigheden. 
Mediterrane temperaturen, Franse muziek en eten, 
waarvoor nog eens hartelijk dank aan Huub en Marij, die dit 
weer piekfijn verzorgden. Toen het talrijke publiek om half 
acht had plaatsgenomen kon het spits worden afgebeten 
door onze finalisten. Het werd een spannende strijd, waarin 
Jan het nog lastig kreeg tegen Huub. Toch wist hij door zijn 
koelbloedigheid een 10-1 achterstand nog om te buigen in 
zijn voordeel en werd zodoende meer dan verdiend 
toernooiwinnaar. Hij zal dus 30 augustus a.s. door onze 
voorzitter worden gehuldigd en de grote Jeu de Boules 
trofee 2019 in ontvangst nemen. Rest nog een compliment 
en dankwoord aan alle deelnemers die dit jaar prima 
begrepen hadden dat een gezellig samenzijn belangrijker is 
dan het resultaat. De organisatie kijkt dan ook terug op een 
uitermate prettig seizoen en is intussen al begonnen met de 
voorbereiding van volgend seizoen. Nieuwe deelnemers 
uiteraard van harte welkom! 
 

KEUKENDIENST  

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 
24.10 Theo Thommassen 
31.10 Jan Vermeer 
07.11 Ton Schnitzler 
14.11` Theo Hoeben  

Maandbulletin September 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

08-09  Piet Philipsen (75) 
08-09  Huub Lankreijer (64)  
12-09  Sander Huijs (24) 
16-09    Pieter-Jan Janssen (45) 
25-09    Yvo Bloemen (27)  
26-09   Mw v. Heugten-Segers (60) 
29-09   Coen Driessen (84) 
06-10  Marco Pennings (33) 
07-10    Hay Bos (72) 
  
  
  

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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DE EERSTE UITREIKING VAN DE  NICO SLAVENBURGBOKAAL 
Nico Slavenburg  mocht zelf op de openingsavond de winnaar van de naar hem genoemde bokaal bekend maken. 
Degene die afgelopen seizoen op de trainingsavond en/of de website de beste antwoorden had gegeven kwam 
daarvoor in aanmerking. Hay Bos had de eer om als eerste deze prachtige wisselbokaal in ontvangst te mogen 
nemen. 

 
COMMISSIE VERBETERING ARBITRAGE 
De Commissie Verbetering Arbitrage (CVA) is in maart 2019 begonnen met de volgende mensen: Sander Huijs, Yvo 
Bloemen, Twan Jansen en Gary van der Steur. Intussen hebben zij in mei en september al weer tweemaal een overleg 
gehad en op 12 november volgt een vierde. De missie van de CVA is om lid-voetbalverenigingen te benaderen met de 
mogelijkheden die de vier mensen bieden op het gebied van arbitrage, juist ook voor verenigingsscheidsrechters. Elk lid 
heeft een viertal voetbalverenigingen toegewezen gekregen om actief te benaderen en afspraken te maken. 
Verder willen we ons spelregelteam waar mogelijk ondersteunen, daarvoor hebben wij een aantal materialen 
beschikbaar, in te zien bij Yvo. Op de donderdagvond kun je meer te weten komen als je één van hun ziet. 

 
OPENINGSAVOND 30 AUGUSTUS 2019 
De SOC zorgde met haar thema “alle remmen los” ervoor dat we kunnen terugkijken op een geslaagde 
openingsavond. Het begon al met een rit van de platte kar op onze parkeerplaats als huldiging voor alle spelregel- 
en voetbalprestaties van onze teams de afgelopen tien jaar. Heerlijke frites met snacks zorgden voor de 
noodzakelijke bodem na die huldiging.  Onze voorzitter dankte nogmaals iedereen die  heeft geholpen met 
pienzelen. Officieel werd het gedeelte met de huldigingen van onze leden van verdienste die al 50 jaar lid zijn: 
Louis Saris en Toon Jacobs. Behalve de uitgesproken lovende woorden werd door respectievelijk Bea en Lies de 
speld op de revers gespeld en kregen beide jubilarissen een cadeaubon. Bloemen uiteraard voor hun geliefden. 
Daarna de prijsuitreiking voor de winnende jeu de boules spelers , huldiging van de promovendi en de uitreiking 
van de Nico Slavenburgbokaal. Kortom een vol en gevarieerd programma, maar voldoende ruimte dat er op de 
late avond gezellig nog de polonaise werd ingezet. 

 
WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER 2019 
Van 5 tot en met 13 oktober staat de week van de scheidsrechter op het programma. We zijn voornemens een 
avond voor leden en verenigingsscheidsrechters te organiseren, om deze week te vieren. Onder voorbehoud is de 
datum voor die avond 7 oktober. Aan de invulling van de avond wordt hard gewerkt, daarover op korte termijn 
meer. Reserveer de datum alvast, zodat je er bij bent! 

 
OM TE NOTEREN  

 
Zaterdag 23 november 2019 Sinterklaas 
Vrijdag  20 december 2019 Kerstkienen 
Vrijdag  27 december 2019 Snertloop 
Donderdag 2 januari 2020  Nieuwjaarsinstuif 
Zondag 12 januari 2020 Districtskampioenschap zaalvoetbal 
Zaterdag 18 januari 2020 Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal 
Vrijdag  3 april 2020  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 ⬧ 

 


