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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
De strijd tegen het racisme mag voor mij uitgebreid worden naar alles op en 
rond de voertbalvelden wat te maken heeft met lomp, ongehoord, beledigend, 
kwetsend en wat nog meer geroepen/geschreeuwd wordt tegen een ander of 
anderen,  maar wat in de kern altijd een negatieve  bodem heeft. Sport is vóór 
iets zijn en in de basis altijd positief. Laten we niet te zeer wijzen naar 
anderen, maar vooral naar ons zelf kijken of we niet beter tot 10 kunnen tellen 
voordat we eruit kramen wat voor in onze mond ligt. 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFSCHEID MICHAEL VAN PRAAG 
Op maandag 16 december 2019 zal Michael van Praag 
aftreden als voorzitter van de KNVB. Op deze avond wordt er 
vanaf 19.30 uur in de Johan Cruijff Arena een afscheidsevent 
georganiseerd door de KNVB. Hoe dit afscheid er uit zal 
gaan zien is ook voor ons een verrassing. De KNVB heeft 
aangegeven dat Michael van Praag het erg op prijs zou 
stellen als er bij zijn afscheid ook scheidsrechters aanwezig 
zijn, omdat hij zelf ook als scheidsrechter actief is geweest. 
Als COVS krijgen wij daarom 100 toegangskaarten voor deze 
avond voor actieve scheidsrechters. Gezien de tot op heden 
geringe aanmeldingen heeft men besloten de inschrijftermijn 
te verlengen. Indien er interesse is om hier naartoe te gaan 
kun je je nog t/m 9 december opgeven bij Yvo Bloemen via 
secretaris@svovenlo.nl. Als je je al aangemeld hebt hoef je 
dit uiteraard niet nogmaals te doen. 
Aanmeldingen worden gezien de korte tijdspanne door de 
COVS als “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” 
behandeld. 

KEUKENDIENST  

05.12 Theo Thommassen 
12.12  Jan Vermeer 
27.12 Piet Philipsen 
02.01 Theo Hoeben 
09.01 Carlo Jacobs 
16.01      Theo Thommassen 
23.01 Jan Vermeer 
30.01 Ton Schnitzler 
06.02 Theo Hoeben  
13.02 Piet Philipsen 
20.02 Carlo Jacobs 
27.02 Theo Thommassen 

Maandbulletin December 2019 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

11-12  Mw. Bruekers-Beelen (63) 
20-12  Jan de Feyter (87) 
20-12   Carlo Jacobs (61) 
20-12  Paul Heijnen (31) 
23-12   Lidwien Hummelink (37) 
23-12  Remco Vervoort (24) 
23-12  Steve Janssen (21) 
 28-12   Mw. Claus-Driessen (63) 
05-01   Mw. Jansen-Bouten (54) 
08-01   Ed Janssen (49) 
    

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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KERSTKIENEN 

Op vrijdag 20 december a.s. is er weer ons jaarlijkse Kerstkienen. We beginnen om 20.30 uur te strijden om fraaie 
prijzen. Al onze leden met hun partners en hun huisgenoten boven de 16 jaar zijn van harte welkom. De prijs 
bedraagt  € 7,50 voor twee kaarten en €10,- voor drie kaarten. De clubhuiscommissie zal zorgen dat ons 
clubhuis in een mooie kerstsfeer versierd is en de SOC zal voor leuke prijzen zorgen. De traditionele wildbonnen 
zullen uiteraard zeker niet ontbreken. Dus kom allen dan maken we er een gezellige avond van. 
 
 

SNERTWANDELING 
Op vrijdag 27 december a.s. is weer onze bekende snertwandeling. Deze avond is bestemd voor alle leden met 
hun partner, huisgenoten, kinderen en kleinkinderen. We komen om 18.30 uur bij elkaar in ons clubhuis, zodat de 
eerste groep om uiterlijk 19.00 uur kan vertrekken. Als eerste zullen de groepen vertrekken zonder kinderen zodat 
de kinderen niet zolang hoeven te wachten op de uitslag .Na afloop is er uiteraard weer heerlijke snert van onze 
beroemde kok Louis. Er zal voor mensen die geen snert lusten iets anders zijn. Onderweg zullen we ook weer de 
gebruikelijke tent met lekkers zoals koffie, warme chocomel, wafels met slagroom en natuurlijk Apfelkorn en 
Jägermeister ergens in het donker tegenkomen. Denk aan een lichtgevend vestje. Ook gemakkelijke schoenen en 
een zaklamp zijn wellicht gewenst. Opgeven is niet noodzakelijk, maar het is in verband met de organisatie wel 
handig als we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Dus a.u.b. even bij Hay Bos doorgeven dat je meedoet 
en hoeveel fans je meeneemt.  
 
 

NIEUWJAARSINSTUIF 
Op donderdag 2 januari a.s. zal weer de Nieuwjaarsinstuif gehouden worden. Na het succes van de afgelopen 
jaren rekenen we weer op een grote opkomst. We hopen alle leden met hun partner vanaf 20.00 uur in ons 
clubhuis te mogen begroeten. Natuurlijk is er ook weer een Mystery Guest. Na Wiel Theeuwen, Wiel Verstappen, 
Cristel Roulaux, kok Philippe, Ger Koopmans, Cees Rullens , Ramon Testroote , Bas van der Zwaan en Rick van 
Rijswijck  verwachten we dit jaar weer een verrassende gast te mogen begroeten. Naast de Mystery Guest zal 
deze avond ook de loting van het NK-Zaalvoetbal plaatsvinden welke 18 Januari wordt gespeeld en waarvan de 
organisatie in handen van de SVO ligt. Er zal deze avond voldoende te drinken en te eten zijn. 
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
 
 

SINTERKLAAS 
Op zaterdag 23 november jl. heeft Sinterklaas met zijn Hoofd Piet weer een bezoek gebracht aan de kinderen en 
kleinkinderen van onze leden. Het was een gezellige middag en hopelijk komt de Sint het volgend jaar ook weer. 
 
 

TON SCHNITZLER IN DE SCHEIDS 
Voor degene die het nog niet gelezen hebben; in de afgelopen editie van De Scheids staat een interessant artikel 
over ons lid Ton Schnitzler, waarbij hij vertelt over zijn ervaring in de praktijk als rapporteur. 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT!  
Op vrijdag 24 januari 2020 organiseert de SVO een spelregelavond waarbij er vragen gesteld worden via een app 
op de telefoon. Deelname kan individueel, maar ook in duo’s. Om 19:30 uur begint de avond en rond de klok van 
22:00 uur weten we wie zich dé spelregelkenner van de avond mag noemen. Jong of oud, actief of niet meer 
actief, lid of geen lid; iedereen mag deelnemen, ook schoonmoeders mogen meedoen! Vertel het rond; hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Aanmeldingen mogen naar spelregels@svovenlo.nl.  
 

mailto:spelregels@svovenlo.nl
mailto:spelregels@svovenlo.nl
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NK ZAALVOETBAL 2020 
Op 18 januari 2020 wordt het NK zaalvoetbal gehouden, dit jaar georganiseerd door SVO Venlo E.O. Het toernooi 
zal worden gespeeld in de sporthallen in Panningen en zal omstreeks 11:00 uur aanvangen, waarbij omstreeks 
16:00 uur de winnaar bekend is.  De toernooicommissie is al druk bezig met de eerste voorbereidingen en ligt 
aardig op schema. Naast het feit dat het een eer is om een NK te mogen organiseren, is het ook een uitgelezen 
mogelijkheid om SVO Venlo op de kaart te zetten. Om dit toernooi soepel te laten verlopen zijn wij nog op zoek 
naar sponsoren en vrijwilligers. Weet jij of ben jij iemand die wil sponsoren, als vrijwilliger een steentje wilt 
bijdragen of misschien wil bijdragen aan de traditionele, rijkelijk gevulde SVO Venlo Tombola, laat dit dan weten 
aan de toernooicommissie (Sander Huijs, Geert Cox, Pieter-Jan Janssen of Koen Lenssen) of stuur een mailtje 
naar toernooi@svovenlo.nl en zij zullen contact met je opnemen*. 
*Nog niet alle vrijwilligerstaken zijn inzichtelijk, zodra deze bekend zijn zal de toernooicommissie mensen gaan benaderen die zich 
aangemeld hebben. 

 
IN GESPREK MET 
Deze maand is er op onze website de rubriek: “In gesprek met”. In deze rubriek interviewt Piet Philipsen SVO-
leden. Deze maand ging Piet Philipsen in gesprek met Ben van Baal. 
 

 

 
 
OM TE NOTEREN  
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  24 januari 2020 Heel Holland Spelregelt! 
Vrijdag  06 maart 2020  Jaarvergadering 
 

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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