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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Vanwege de vakantie geen voorwoord van de voorzitter. Het bestuur wenst 
iedereen een prettige zomervakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

UPDATE CORONACRISIS  
Wij blijven als vereniging de wettelijke kaders en de 
maatregelen die door de regering uitgezet zijn volgen. 
De richtlijnen zijn verruimd en dit betekent 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 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 
 

KEUKENDIENST  

06.08 Piet Philipsen  
13.08 Carlo Jacobs 
20.08 Theo Thommassen  
27.08 Jan Vermeer 
03.09 Ton Schnitzler 
10.09 Theo Hoeben 
17.09 Piet Phlipsen 
24.09 Carlo Jacobs 
01.10 Theo Thommassen 
08.10 Jan Vermeer 
 

Maandbulletin Augustus 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

01-08   Twan Jansen (63) 
02-08  Mark Eggen (44) 
 10-08    Ton Schnitzler (58) 
16-08     Frank  Engelen (43) 
18-08  Vince Wolters (17) 
24-08  Marco Pennings (34) 
27-08    Jan Vermeer (66) 
28-08     Mies Thelosen-Gerrits (84) 
02-09  Jordy Hoebergen (33) 

 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 

 



SECRETARIAAT Yvo Bloemen Herungerstraat 21, 5911AJ Venlo telefoon 06-23696241 e-mail secretaris@svovenlo.nl 
Internet www.svovenlo.nl PENNINGMEESTER Hay Bos, e-mail penningmeester@svovenlo.nl SNS-Bank NL 60SNSB086.27.06.602 

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 
Zo als de meeste onder ons hebben gemerkt wordt de lotto zoals gewoonlijk weer op donderdagavond gedraaid. 
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 met Louis te regelen, zodat hij er niet om hoeft te vragen. 
 
 

OEFENWEDSTRIJDEN 
Met de recente ontwikkelingen is het m.i.v. 1 juli weer toegestaan om oefenwedstrijden te spelen. Hier wordt links 
en rechts al gretig gebruik van gemaakt. Dit betekent 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. Voor wie 
meer informatie wil, is dit te vinden via de site van het NOC*NSF, onze website https://svovenlo.nl/coronaprotocol-
arbitrage/ en in de bijlage die bij het Maandbulletin is meegestuurd. 
 
 

OPENINSAVOND  

Zoals reeds medegedeeld zal de jaarlijkse openingsavond in verband met de Corona niet doorgaan. 
Echter vond de SOC dit erg jammer en is nu met een alternatief gekomen. 
Ze willen op donderdag 27 augustus toch aandacht besteden aan het begin van het seizoen. Die avond is er 
geen trainen maar zal er een gezellige avond worden georganiseerd  met een simpele maar wel lekkere 
barbecue. Deze avond is bedoeld voor alle leden maar zonder aanhang. Er zijn dit jaar ook geen kosten aan 
verbonden. Het eerste vlees zal om 20:00 uur geserveerd worden. 
Wel graag voor zondag 23 augustus opgeven of je wel of niet komt. Dit in verband met de inkoop van het vlees. Je 
kunt je aanmelding doorgeven aan een van de SOC leden. We houden op deze avond uiteraard aan de Corona 
maatregelen. Toch hopen we er een gezellige avond van te maken. 
Tijdens deze avond zal ook de finale van het Jeu de Boules zijn. Vanaf 19:30 uur zullen de wedstrijden 
aanvangen. Het programma zal worden verzorgd door Chef de Pétanque Pierre. 
 
 

NIEUWE LEDEN 

Afgelopen periode zijn er twee nieuwe leden bij onze club aangemeld. Dit zijn Harry Kanning en Vince Wolters. Wij 
wensen Vince en Harry veel plezier en hopen dat ze vaak op donderdag op De Berg te vinden zijn. 
 
 

GEBOORTEGELUK 
28 juli jl. zijn Marco Heijnen en zijn vriendin July de trotse ouders geworden van een dochter genaamd Esmee. 
Marco & July, hartelijk gefeliciteerd met jullie dochter en veel geluk samen! 

https://svovenlo.nl/coronaprotocol-arbitrage/
https://svovenlo.nl/coronaprotocol-arbitrage/
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JEU DE BOULES 
Het Jeu de Boules toernooi kent in dit rare jaar een iets korter verloop dan in andere jaren. 
Desondanks hebben we dankzij onze immer actieve chef de Pétanque toch een redelijk normale competitie 
kunnen spelen. Verheugend is bovendien dat steeds meer leden de ballen ter hand nemen. 
Ik bedoel dan natuurlijk de jeu de boules ballen... In onze competitie zie je verder dat het tactisch spel van onze 
leden steeds beter wordt. Waar in de beginjaren diverse leden de ballen maar lukraak het veld op stuiterden, zie je 
dat er nu toch meer wordt nagedacht alvorens te gooien! Een goede ontwikkeling! 
Tot nu toe hebben twee spelers, Jan Vermeer en Koen Lenssen al hun wedstrijden gewonnen. Ze spelen op de 
laatste speeldag tegen elkaar. Bloedstollende ontmoeting dus!  
 
Op 27 augustus zal dan tijdens een ludieke avond, met spel, hapje en drankje ons toernooi 2020 worden 
afgesloten. Zet deze avond in je agenda dus. Uiteraard staat het daarna eenieder vrij om tijdens mooie september 
avonden verder te spelen, zij het buiten competitieverband. 
 
Namens de organisatie Chef de Pétanque Pierre 
 

 
 
 
 

OM TE NOTEREN  
Donderdag 27 augustus  Alternatieve Openingsavond / Finale Jeu de Boules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ⬧ 
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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.Zo 
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

