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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Het kijkkanon op de televisie is nu al maanden als Mark Rutte in zijn speech 
het volk vertelt welke maatregelen er nodig zijn, blijven en/of veranderen in 
verband met het heersende Coronavirus. Het is goed en belangrijk om die 
richtlijnen en maatregelen na te leven. Aan de andere kant heb ook ik het 
verlangen dat er na de komende speech half mei meer ruimte komt om elkaar 
te ontmoeten en activiteiten samen uit te kunnen voeren ook binnen onze 
vereniging in en rondom Huize Unicum. Net na het schrijven van dit 
openingswoord laat Mark Rutte in zijn persconferentie weten dat er stapjes 
gezet worden in de versoepeling van de maatregelen. 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 
 
 

CORONACRISIS 
Wij als vereniging volgen volledig de wettelijk kaders en de maatregelen die door de regering uitgezet zijn.  
N.a.v. de persconferentie die 6 mei is gehouden, is besloten om m.i.v. 4 juni de trainingen te hervatten. Helaas 
zal het clubhuis nog tot nader bericht gesloten blijven. Dit betekent ook dat er geen mogelijkheid is tot 
omkleden of douchen. Derhalve ook de oproep om in sportkleding naar het clubhuis te komen. Alle leden 
krijgen via een brief van het bestuur een verdere toelichting op onze mogelijkheden en beperkingen binnen de 
wettelijke maatregelen en kaders. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTTO CLUBHUIS 
Zo al sinds enkele weken  hebben we het al gemerkt heeft 
Louis een virtuele manier  gevonden, waarbij er toch de lotto 
op donderdag draait. Dit gebeurt nu door de 
maandagmorgen ploeg op de maandag volgend op de 
donderdag. Dus achteraf, waarbij op maandag de uitslag zal 
worden doorgegeven. 
 
 

KEUKENDIENST  

  
 
 
Omdat i.v.m. het coronavirus 
Huize Unicum nog niet open mag 
zullen er tot nader order ook geen 
keukendiensten gedraaid hoeven 
te worden. 

Maandbulletin Mei 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

02-05  Marc Bloemen (53) 
06-05  Hans Verheijen (56) 
10-05  Mw. Vermeer-Verhagen (63) 
12-05  Theo Breukers (64) 
20-05  Paul Cornelissen (47) 
22-05  Theo Krijn (74)  
26-05  Mark Ottenheim (30) 
03-06  Mw. Geybels-Knippenberg (63) 
 

  Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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VIRTUELE DONDERDAG 
Bekijk onze website om in het gevoel van de donderdagavond in Huize Unicum te komen. Een compleet virtueel 
programma en je hebt ook nog de mogelijkheid om door middel van een formulier te reageren. 
 

 

BEN VAN BAAL 40 JAAR LID! 
Traditioneel probeert onze voorzitter een jubilaris op de dag van jubileren zelf, dit keer op gepaste afstand, de 
jubilaris  te feliciteren. Precies op 1 mei is Ben van Baal 40 jaar lid van onze vereniging; alleen op moment van 
aanbellen bij zijn huisdeur in Velden is niemand thuis. Gelukkig is zijn dochter Suzan, ook woonachtig in 
Velden wel in haar woning aanwezig. Zij wordt verrast met het bloemetje voor onze Ben als dank voor al zijn 
inzet als scheidsrechter, maar zeker als zeer betrokken lid. Nog steeds flink actief  in en rondom het werk van 
ons Huize Unicum en veel aanwezig bij onze activiteiten met zijn grappen en grollen. Ben alle waardering voor 
je inzet en proficiat met dit jubileum! 
 
 

16 APRIL GESLAAGDE DIGITALE SPELREGELQUIZ 
De avond begon met een gezellig samen zien en zijn van een aantal van onze leden. Na wat kleine 
opstartprobleempjes was het voor iedereen mogelijk om digitaal mee te doen. Het was een leuke en spannende 
strijd. Voor de pauze werd er digitaal schriftelijke vragen gesteld en was er een beeldronde. Die formule werd na 
de pauze herhaald, maar toen kwam de uitsmijter met meerdere buitenspelbeelden. Spannend was het tot het 
einde en na een kort juryberaad was het dan duidelijk wie de winnaar was. Koen Lenssen mag zich de eerste 
winnaar noemen van deze quiz! Op korte afstond volgde Nico Slavenburg. Hay Bos maakte de top 3 compleet. 
Dank voor de organisatie en degenen die hebben deelgenomen. 
 
 

HELP ONZE SPONSOREN 
Via de sponsorcommissie is aan de leden via de e-mail een oproep gedaan om onze sponsoren te steunen in 
deze moeilijke tijd. Probeer daarin te handelen uiteraard binnen de kaders en regels van gezondheid. 
 
 

GESLAAGDE BITTERBALLEN PUBQUIZ! 
De eerste editie van onze online bitterballen pubquiz 8 mei j.l.  is gewonnen door Pieter-Jan Janssen! Daar 
waar de fysieke activiteiten niet door kunnen gaan, hebben wij ervoor gekozen om via een online pubquiz toch 
een gezellige avond aan te bieden. 
De avond begon met een paar opstartproblemen, maar doordat iedereen tijdig aanwezig was konden we vrij 
snel beginnen. Alle 15 deelnemers begonnen met het maken van de vragen. Verdeeld over 6 categorieën was 
het spannend wie deze eerste editie ging winnen. 
Tot aan de pauze ging het vrij gelijk op en was het spannend. Pieter-Jan wist echter in de laatste ronde voor 
de pauze foutloos te blijven, waardoor hij met een nipte voorsprong de rust in ging. 
Direct na de pauze was het Nico Slavenburg met een knappe prestatie. Hij wist als enige de ronde over de 
SVO foutloos te beantwoorden! 
Toen ook de laatste ronde was geweest, was het spannend wie er had gewonnen. Uiteindelijk was Pieter-Jan 
gelukt om ook na het laatste fluitsignaal nog aan kop te staan! Hij werd gevolgd door 3 personen op de 2e 
plaats: Daphne Vermeulen, Koen Lenssen en Piet Philipsen. Complimenten en dank voor de prima 
organisatie. 
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OM TE NOTEREN  
I.v.m. het coronavirus zijn de geplande activiteiten tot nader order opgeschort. 
 
 

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 ⬧ 

 


