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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Afgelopen periode is er door de maandagploeg hard gewerkt om met name 
het terras uit te breiden, wat staantafels er bij te zetten en alles rondom mooi 
in orde te maken. Het ziet er prima uit; meer ruimte, goede loopwegen voor 
ons en de golfclub naar het trainingsveld, waardoor we nog meer kunnen 
genieten van Huize Unicum. Bij Van Elderen hebben we veel tegels cadeau 
gekregen. Iedereen die (letterlijk) zijn/ haar steentje hier aan heeft bijgedragen: 
hartelijke dank. Het resultaat mag er zijn. 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

UPDATE CORONACRISIS  
Wij blijven als vereniging de wettelijk kaders en de 
maatregelen die door de regering uitgezet zijn volgen. 
De richtlijnen zijn verruimd en dit betekend dat: 
- bij de trainingen kunnen direct de kleedruimte en de 
douches weer gebruikt worden;  
- We ook weer binnen mogen zitten in het clubhuis. 
- vanaf 1 juli a.s. we ook weer partijtje mogen spelen tijdens 
de trainingen. 
 
Het clubhuis is zo ingericht dat er looproutes zijn en een 
beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar zijn en drie van de vijf 
douchekoppen zijn in gebruik. 
Alles is dus ingericht en ingesteld om de 1,5 meter afstand 
te waarborgen. Ook zijn er de voorzieningen dat de handen 
steeds gewassen kunnen worden. 
Hierbij is het wel noodzakelijk dat een ieder zich naar deze 
regels gedraagt. 
 
De trainingen zijn al enkele weken gelede gestart, waarbij we tot nu toe met veel leden trainen. Nu al 
complimenten naar de trainers hoe alles geleid wordt. 

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 Juli 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

05-07     Peter Kierkels (67) 
07-07     Rudy Klaassen (43) 
09-07     Mw. Driessen-Slik (82) 
20-07     Mw. Thommassen-Heldens (63) 
24-07   Theo Hoeben (67) 
29-07    Nico v.d. Beucken (55)  
01-08   Twan Jansen (63) 
02-08  Marc Eggen (44) 

 
Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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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. 
 
 

LOTTO CLUBHUIS 
Met ingang van 1 juli zal de lotto zoals weer gewoon op donderdagavond gedraaid worden. Wellicht zijn er 
mensen die achterlopen met betalen. Hoewel dit begrijpelijk is gezien de situatie van de laatste weken, hierbij het 
verzoek om dit zo snel mogelijk in orde met Louis zodat hij er niet om hoef te vragen. 
 
 

OEFENWEDSTRIJDEN 
Met de recente ontwikkelingen is het m.i.v. 1 juli weer toegestaan om oefenwedstrijden te regelen en wordt 
hier links en rechts al gretig gebruik van gemaakt. Dit betekend ook dat er weer een beroep op 
scheidsrechters gedaan zal worden voor oefenwedstrijden. Heb jij zin en tijd om weer oefenwedstrijden te 
fluiten? Vul dat het Aanmeldformulier Oefenwedstrijden in de bijlage in en stuur dit naar Nico van den 
Beucken.  
Navraag bij de COVS leert ons tevens dat er vanuit de KNVB geen aanvullende regels zijn opgesteld, maar 
voor wie meer informatie wil is dit te vinden via de site van het NOC*NSF en in de bijlage die bij het 
Maandbulletin is meegestuurd. 
 
 

THEO THOMMASSEN 40 JAAR LID  

Maandag 15 juni jl. was de dag dat Theo Thommassen 40 jaar lid is van onze vereniging. Voorzitter Ger Heijligers 
verraste hem die dag thuis met een bos bloemen. Zijn vrouw Els werd uiteraard in die huldiging betrokken. Theo is 
lang actief geweest als KNVB-scheidsrechter en nu fluit hij nog de lagere elftallen van Helden. Theo zijn stem is 
altijd goed herkenbaar in en rond Huize Unicum. Nog steeds traint hij mee, sport ook thuis om zijn conditie op peil 
te houden en is goedgemutst te vinden bij onze maandagploeg. Theo proficiat en bedankt voor al je inzet en 
betrokkenheid bij onze vereniging. 
 
 

JEU DE BOULES 
Ook dit jaar is het management van het jeu de boules toernooi 2020 er weer in geslaagd bij de start van het 
nieuwe seizoen op 2 juli topspelers te contracteren. 
Het spits wordt die avond om 19.30 uur afgebeten door titelverdediger Jan Vermeer die het opneemt tegen Hay 
Bos. Later op de avond volgt dan de confrontatie tussen Huub Lankreijer en Piet Hendricks en het duel tussen de 
van oudsher technisch fraai spelende Theo Hoeben en Ben van Baal. 
De organisatie heeft mede dankzij de welwillende medewerking van sponsoren de entree wederom gratis kunnen 
houden. 
Dus komt allen dit spektakel aanschouwen! 
 
Namens de organisatie Chef de Pétanque Pierre 
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VERBETERDE WEBSITE 
Onze PR-commissie heeft de website aangepast en de aangepaste verbeterde website wordt op onze clubavond 
donderdag 2 juli a.s. na de training in Huize Unicum gepresenteerd worden. De PR-commissie zal dan de 
aanpassingen en wijzigingen toelichten. Het kan zijn dat in aanloop naar dit moment de site tijdelijk niet bereikbaar 
is. 
 
 

BITTERBALLEN PUBQUIZ III 
Na de succesvolle eerste editie in mei komt er vrijdag 3 juli a.s. een derde 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 2 juli bij Huize Unicum, mag dat ook. Je krijgt dan 
van tevoren een tijdvak aangewezen, zodat we drukte voorkomen bij ons clubhuis.  
 
 

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 ⬧ 

 

mailto:quiz@svovenlo.nl
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BIJLAGE A 

 

 
Aanmeldformulier Oefenwedstrijden SVO Venlo E.O.  
 
Beste scheidsrechter, 
 
Indien u wilt worden aangesteld voor oefenwedstrijden verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande formulier volledig 
ingevuld te retourneren naar nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. 
Aanstellingen van de wedstrijden zal geschiedden n.a.v. beschikbaarheid en groep waarin u actief bent. 
 
 

Naam 
 

Adres 
 

Postcode 
 

Plaats 
 

Telefoonnummer 
 

E-mail adres 
 

Data / Periode verhinderd 
 

Groep 
 

Beschikbaar voor "last-minute" wedstrijden JA / NEE* 
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nico.vandenbeucken@svovenlo.nl

