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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Een mooi initiatief van Ben van Baal om de vereniging te betrekken bij de 
aanleg van een nieuw zwembad bij zijn zoon Jeroen om geld in de kas van de 
vereniging te laten vloeien. Dank voor de leden die op een zaterdag vrijwillig 
en flink geploeterd hebben door heel wat kruiwagens met zand te verplaatsen. 
Wij zijn een vereniging die financieel gezond is en wil blijven en dan is het fijn 
dat we ook daar ook op deze wijze daarin geholpen worden. 

 
 
Ger Heijligers, 
voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
Zoals al per e-mail aan de leden bekend is gemaakt volgen 
wij ook de aangescherpte regels op. Alle geldende 
afspraken rondom en toepassingen van de 
gezondheidsregels blijven bestaan. Het clubhuis mag alleen 
gebruikt worden om zich om te kleden en te douchen bij de 
training op donderdag die wel doorgaat. Voor de rest blijft 
het clubhuis voor alle andere activiteiten dicht. 
 
 
 
 
 
.  

KEUKENDIENST  

  
22.10 Theo Thommassen 
29.10 Jan Vermeer 
05.11 Ton Schnitzler 
12.11 Theo Hoeben 
19.11 Piet Philipsen 
26.11 Carlo Jacobs 
03.12 Theo Thommassen 
10.12 Jan Vermeer 
17.12 Ton Schnitzler 

Maandbulletin Oktober 2020 

 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
     06-10      Marco Pennings (34)  

07-10  Hay Bos (73) 
17-10  Koen Lenssen (29) 
18-10  Gary van der Steur (65) 
21-10  Martijn Janssen (26) 
24-10  El Holthuisen (69) 
26-10   Mw. Eggen-Stengler (44) 
27-10  Theo Thommassen (68) 
30-10  Mw. Engelen-Witt (55) 
03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (51)   
 
   

Al deze mensen van harte proficiat  

en nog vele jaren. 
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JEU DE BOULES 
Na een telling door de jury is er geconstateerd dat er een fout is opgetreden in de eindstand. 
Op de 3e plaats is niet Theo Hoeben, maar Ben van Baal geëindigd. We zullen Ben alsnog de 3e prijs laten 
toekomen. Jammer dat het zo gelopen is maar waar mensen werken kan er iets fout gaan bij dit sportieve en 
gezellige toernooi. 
. 
Chef de Pétanque Pierre. 

 
 

BITTERBALLENQUIZ 30 oktober 
Na de succesvolle edities van vorig seizoen, komen we dit seizoen met een nieuwe editie! We starten op 30 
oktober met de eerste van 4 edities. In juni zal de finale editie plaatsvinden. Ben jij de beste pubquizzer van de 
SVO? 
In ons digitale Huize Unicum zullen we er op 30 oktober 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: www.svovenlo.nl/bitterballenquiz. 

Op deze site vind je ook alle verdere informatie. 
Om het extra gezellig te maken, bieden wij jullie de mogelijkheid om een pakketje aan te schaffen. Hiermee steun 
je ook onze vereniging. Je kunt het pakketje ophalen op donderdag 29 oktober bij Huize Unicum, uiteraard met 
inachtneming van de geldende Corona regels. 

 
 
HERSTART SPELREGELKAMPIOENSCHAP 
Met ingang van 26 september zijn we weer gestart 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 trofee 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 
Steve Janssen is de nieuwe voorzitter van de PR-commissie die met name onze vereniging via een gerichte PR 
zowel naar de leden als naar buiten positief op de kaart wil zetten. Hij neemt die taak over van Sander Huijs, die 
wel in de commissie blijft zitten. Sander bedankt en Steve succes en verder bestaat de commissie uit: Yvo 
Bloemen, Ger Heijligers, Sander Huijs, Huub Lankreijer en Koen Lenssen. 
 
 

http://www.svovenlo.nl/bitterballenquiz
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COMMISSIE VERBETERING ARBITRAGE OP PAD! 
In de afgelopen maand zijn verschillende commissieleden vanuit de CVA naar verenigingen toe geweest om de 
spelregelkennis op te frissen. De clubscheidsrechters van vv Helden, vv Kessel en vv Baarlo hebben op één of 
meerdere avonden uitleg gekregen over de nieuwe spelregels. Op deze leuke, interactieve avonden (op 1,5 
meter) hebben we onze vereniging weer op een goede manier kunnen vertegenwoordigen. Het is goed om te 
merken dat verschillende verenigingen ons weten te vinden voor zo'n avonden. Ook in ons clubhuis is er een 
presentatie geweest over de nieuwe spelregels. In een half uurtje zijn alle spelregelwijzigingen aan bod gekomen. 
Zo zijn een heleboel mensen weer op de hoogte geraakt van de nieuwe spelregels. Op naar vele foutloze 
wedstrijden dit seizoen! 
 
 

OM TE NOTEREN  
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  

 


