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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Corona helpt ons zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Komende vrijdag is 
weer zo’n leuk initiatief met de virtuele bitterballenquiz. De eerste keer met zijn 
allen online met een biertje en balletje thuis op de bank was een succes. Nu 
gaan we voor de tweede keer genieten en met een knipoog strijden op de 
mobiel en/of computer. Leuk voor de vereniging, maar vooral ook een 
compliment naar de iniatiefnemers en samenstellers van de quiz. 
 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 
 
 
 

 
UPDATE CORONA CRISIS 
Per 2 juli a.s. mogen we het clubhuis weer open stellen echter onder strenge voorwaarden. Het goede nieuws 
is dat m.i.v. 4 juni de mogelijkheid bestaat om op het terras een drankje geserveerd te krijgen. Ook hieraan zijn 
strenge voorwaarden verbonden. Een additionele brief met informatie is reeds deze week via het secretariaat 
naar de leden gestuurd. Voor degene die deze niet gelezen hebben is deze brief nogmaals toegevoegd in 
bijlage. 

 
 

 
 
 

 
 

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, waarbij echter  
geen mogelijkheid is tot omkleden of douchen. Derhalve ook 
de oproep om in sportkleding naar het clubhuis te komen.  
 
 
 

KEUKENDIENST  

02.07 Carlo Jacobs 
09.07 Theo Thommassen 
16.07 Jan Vermeer 
23.07 Ton Schnitzler  
30.07 Theo Hoeben  
06.08 Piet Philipsen  
13.08 Carlo Jacobs 
20.08 Theo Thommassen  
27.08 Jan Vermeer 
03.09 Ton Schnitzler 
 

Maandbulletin Juni 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

03-06  Mw Geybels-Knippenberg (63) 
06-06  Peter Sevriens (65) 
09-06  Peter van Heugten (62) 
11-06  Mw.Kierkels-Martens (58) 
15-06   Mw. Philipsen-Zeegers (71) 
22-06  Jos Geybels (65) 
26-06  Mw. Slavenburg-Janssen (74) 
05-07 Peter Kierkels (67) 
07-07  Rudy Klaassen(43) 

 Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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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. Met het openstellen van het terras m.i.v. 4 juni zal de Lotto weer vanouds op 
donderdagvond gedraaid worden. Hierin wel het uitdrukkelijke verzoek aan een ieder om zich aan de richtlijnen te 
houden zoals deze zijn aangegeven en eventuele aanwijzingen van het bestuur op te volgen. 
 
 

VIRTUELE DONDERDAG 
De afgelopen periode heeft onze PR commissie wekelijks de rubriek virtuele donderdag aangeboden. In deze 
rubriek werd iedere week een training, een spelregelquiz en een gezellige 3e helft gepubliceerd. Gemiddeld 
hebben 10 personen deelgenomen aan de quiz en hebben 50 mensen deze berichten gelezen. 
Gelukkig kunnen we elkaar vanaf 4 juni weer fysiek zien in ons Huize Unicum, daardoor heeft de PR 
commissie besloten om in juni geen nieuwe virtuele donderdagen meer te publiceren. 
 
 

JEU DE BOULES 
Indien er genoeg belangstelling is willen we weer starten met de Jeu de Boules wedstrijd. Het is de bedoeling van 
Peter Sevriens om op 2 juli als het clubhuis weer open mag te starten. Aanvang 19.30 uur. 
 
 

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 VIRTUELE SPELREGELAVOND MET BOXMEER-CUIJK 
Op 20 mei hebben we samen met COVS Boxmeer-Cuijk een spelregelavond georganiseerd. Met een leuke 
groep Boxmeer-Cuijknaren hebben we in 7 rondes spelregelvragen de spelregelkennis van de deelnemers 
getest. Het werd de deelnemers knap lastig gemaakt met vragen over overtredingen door spelers buiten het 
speelveld, keepers die ballen in het gezicht van tegenstanders gooien en beelden die op meerdere manieren 
te interpreteren waren. Uiteindelijk wisten de deelnemers veel vragen goed te beantwoorden, maar ook het 
nodige te leren tijdens deze avond. Wij danken COVS Boxmeer Cuijk dat we deel uit mochten maken van hun 
spelregelavond! 
 
 

BITTERBALLEN PUBQUIZ II 
Na de succesvolle eerste editie in mei komt er vrijdag 5 juni a.s. een tweede uitvoering van onze pubquiz!  Ben 
jij de opvolger van winnaar Pieter-Jan Janssen? In ons digitale Huize Unicum zullen we er vanaf 20.00 uur 
weer een gezellige avond van maken! We hebben weer 6 ronden met leuke vragen. Dit keer hebben we per 
ronde 7 vragen, waardoor we verwachten dat de avond 2x 45 minuten zal gaan duren! Opgave is verplicht en 
kan via quiz@svovenlo.nl. Om het extra gezellig te maken, bieden wij jullie de mogelijkheid om een pakketje 
aan te schaffen. Hiermee steun je ook onze vereniging. We hebben een aantal extra pakketjes toegevoegd 
aan ons assortiment. Een pakketje is uiteraard niet verplicht. Wij komen de pakketjes thuis afleveren. Mocht je 
in de gelegenheid zijn om het pakketje op te halen op donderdag 4 juni bij Huize Unicum, mag dat ook. Je 
krijgt dan van tevoren een tijdvak aangewezen, zodat we drukte voorkomen bij ons clubhuis.  
 
 

mailto:quiz@svovenlo.nl
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IN GESPREK MET 

Coronacrisis of niet; het is onze verslaggever Piet Philipsen toch gelukt om, met in acht neming van de wettelijke 
richtlijnen een SVO-lid te interviewen. Deze maand een “In Gesprek Met” het jongste vrouwelijke lid van de SVO; 
Iris Exterkate. 
 

 
 
 

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 ⬧ 

 


