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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Nu voor en rond september is de bal ook binnen het amateurvoetbal aan het 
rollen. Vriendschappelijke en bekerwedstrijden zijn al gespeeld en de 
veldcompetitie zal spoedig beginnen. Fijn dat van de voetbalhobby weer 
genoten kan en mag worden. Ook weer heerlijk dat onze arbiters binnen  veld 
en zaal, maar ook de begeleiders weer aan de slag kunnen. Het wordt voor 
ieder zowel spelers, publiek en arbitrage een enorme uitdaging om binnen de 
Coronaregels wijs en met gezond verstand te handelen. Ik wens onze actieve 
leden alvast een succesvol seizoen toe, waarbij plezier en gezondheid 
zegeviert. 
 
Ger Heijligers, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
- We buiten het terras hebben kunnen inrichten. 
 
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. 
Op het terras en binnen is het de bedoeling dat iedereen 
gebruik maakt van de stoelen die er staan. Het is in deze tijd 
nog niet mogelijk om gebruik te maken van statafels zonder 
barkruk! 
Hierbij is het wel noodzakelijk dat een ieder zich naar deze 
regels gedraagt.  

KEUKENDIENST  

03.09 Ton Schnitzler 
10.09 Theo Hoeben  
17.09 Piet Philipsen 
24.09 Carlo Jacobs 
01.10 Theo Thommassen 
08.10 Jan Vermeer 
15.10 Ton Schnitzler 
22.10 Theo Hoeben 
29.10 Piet Philipsen 
05.11 Carlo Jacobs 
12.11 Theo Thommassen 

Maandbulletin September 2020 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 

08-09  Piet Philipsen (76) 
08-09  Huub Lankreijer (65)  
12-09  Sander Huijs (25) 
16-09    Pieter-Jan Janssen (46) 
25-09    Yvo Bloemen (28)  
26-09   Mw v. Heugten-Segers (61) 
29-09   Coen Driessen (85) 
06-10  Marco Pennings (34) 
07-10    Hay Bos (73) 
  
  
  

Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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ZINDERENDE FINALE SLUITSTUK JEU DE BOULES 
Op 27 augustus j.l. traden de zes finalisten van dit jaar tegen elkaar aan voor de begeerde titel svo jeu de boules 
kampioen 2020. In de twee poules werd dapper gestreden en de vele toeschouwers genoten dan ook met volle 
teugen. In poule A werd Koen Lenssen poulewinnaar o.a. door een éclatante 10-1 zege op Ben van Baal. De 
andere poule verliep zeer spannend en uiteindelijk werd Jan Vermeer daar poulewinnaar op doelsaldo. Zo brak 
om 21 uur de laatste beslissende wedstrijd aan tussen de kampioen van vorig jaar Jan Vermeer en Koen Lenssen 
die nog alle wedstrijden tot dusver wist te winnen. 
 
Er ontspon zich een uitermate spannend duel dat tot het einde toe gelijk op ging. Er moest zelfs gemeten worden. 
Tenslotte won Koen nipt met 13-12 en werd de terechte winnaar van dit jaar. Om 21.30 u volgde de prijsuitreiking 
door onze beschermheer Huub Lankreijer. Nadat deze de chef de Pétanque bedankt had voor de vlekkeloze 
organisatie werden onder grote belangstelling en gejuich (in de elleboog) de prijzen uitgereikt. 
 
Eindstand 2020: 1. Koen Lenssen, 2. Jan Vermeer en 3. Theo Hoeben. 
Namens de voltallige staf van de organisatie iedereen bedankt voor de sportieve deelname en goede sfeer tijdens 
alle wedstrijden dit jaar! Uiteraard kan er worden doorgespeeld zolang het weer het toelaat. 
Chef de Pétanque Pierre. 
 

OEFENWEDSTRIJDEN 
Na een lange coronastop worden er weer oefenwedstrijden gespeeld. In de bijlage  
staat het aanmeldformulier voor oefenwedstrijden. Indien je graag een oefenwedstrijd wilt fluiten kun je  
het ingevulde formulier sturen naar Nico van den Beucken, nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. Graag in het 
onderwerp “Aanmeldformulier oefenwedstrijden <Naam>” vermelden. 
 

PRESENTATIE SPELREGELWIJZIGINGEN 
Op donderdag 3 september zal er door de Commissie Verbetering Arbitrage een presentatie verzorgd worden, 
waarbij de meest recente spelregelwijzigingen besproken worden. Een goede manier om snel op de hoogte 
gebracht te worden van de nieuwe spelregels. De presentatie start omstreeks 21:30 uur. Het is beperkt mogelijk 
om in het clubhuis te zitten, dus kom op tijd!  

 
HERSTART SPELREGELKAMPIOENSCHAP 
Vanaf week starten we weer met spelregelvragen die meetellen voor de Nico Slavenburg Trofee. Per vraag is 1 
punt te verdienen. Net zoals vorig seizoen is het mogelijk de vragen op papier te maken, nieuw dit jaar is dat de 
vragen ook digitaal via Socrative gemaakt kunnen worden. Er volgt nog een e-mail met instructies over hoe je kunt 
deelnemen aan deze competitie. Dit jaar hopen we de trofee wel uit te kunnen reiken. De bokaal van vorig seizoen 
is in de ijskast gezet, omdat er te weinig rondes afgewerkt waren om tot een goede eindstand te komen. Veel 
succes aan alle deelnemers! 

 
NIEUWE VOORZITTER PR-COMMISSIE 
Medio augustus heeft er binnen de PR-commissie een personele mutatie plaatsgevonden. Sander Huijs heeft zijn 
voorzitterstaken overgedragen aan Steve Janssen. Erg fijn om te vermelden, is dat Sander desalniettemin actief 
blijft binnen de commissie. Via deze weg willen wij hem graag bedanken voor zijn voorzitterschap in de afgelopen 
periode, waarin hij recentelijk nauw betrokken bij de opzet van Virtuele Donderdag. Gelukkig kunnen we ook in de 
toekomst op zijn inzet rekenen. De PR-commissie verwacht het goede werk van de afgelopen maanden onder de 
nieuwe voorzitter voort te kunnen zetten. Stay tuned! Voor vragen en ideeën kun je contact opnemen met 
steve.janssen@svovenlo.nl.  

 
VOORLOPIG GEEN KAARTJES VVV 
In verband met het geldende coronaprotocol voor BVO’s is het voor ons als scheidsrechtersvereniging voorlopig 
niet mogelijk om gebruik te maken van de gebruikelijke 2 kaartjes voor thuiswedstrijden van VVV. Wanneer dit 
weer wel mogelijk is, zal een uitnodiging volgen om deel te kunnen nemen aan dit roulatiesysteem. Voorlopig nog 
even genieten van VVV op tv… 
  

mailto:nico.vandenbeucken@svovenlo.nl
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OM TE NOTEREN  
 
Donderdag 3 september 2020 Presentatie spelregelwijzigingen 
  Begin oktober  Activiteit Week van de Scheidsrechter 
Vrijdag  30 oktober 2020 Bitterballenpubquiz (digitaal) 
Maandag 26 januari 2021 Heel Holland Spelregelt (digitaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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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 
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