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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Bij Veronica Inside was de vierde man een tijdje met name bij René van der 
Gijp doelwit om er lekker flauwe grappen over  te maken. Maar goed nieuws 
bij onze vereniging, want via onze website hebben we de eerste online-
uitzending van onze eigen rubriek “de vierde man” al achter de rug. Leuk, 
positief en professioneel opgezet waarbij je via beelden meegenomen wordt  
door informatie en achtergronden bij arbitrale beslissingen. Leuk en leerzaam; 
door Venlo gaat het nog echt wat worden met “de vierde man”! 
 
 
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.  
 
 

KEUKENDIENST 
Daar het nog niet duidelijk is wanneer het clubhuis weer 
opengaat hebben we geen data bij de keukendienst 
ingevuld. Wanneer alles weer duidelijk is zullen we 
betreffende personen inlichten.  

KEUKENDIENST  

    
 Ton Schnitzler 
 Theo Hoeben 
 Piet Philipsen 
 Carlo Jacobs 
 Theo Thommassen 
 Jan Vermeer 
   

Maandbulletin Februari 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

06-02   Bryan Willems (27)  Mw.Bruekers_Beelen ( 60) an de Feyter (84  
11-02   Roy Engelen (53) 
12-02   Mw. Heutjens-Hendriks (65) 
18-02   Jan Ottenheim (75) 
18-02  Nico Slavenburg (77) 
19-02  Wim Steechs (76) 
21-02  Mw. Krijn-Wieseman (67) 
23-02   Mw. Hoeben-Janssen (72) 
23-02  Liza Wilders (28) 
25-02  John Ruinard (53) 
08-03  Hai Heutjens (68) 
08-03  Mw. Saris-Vinck (73) 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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VERJAARDAGEN 
Bij de verjaardagen over da maand januari stonden helaas twee fouten, derhalve dat we deze rectificatie plaatsen. 
Zo was Bernard Schenk op 12 januari jarig j.l. en werd toen 68 jaar. En Mw. Janssen-Bouten moest Marion 
Bouten zijn en ze werd geen 56 maar 55 jaar. 
Hopelijk hebben beiden toch een fijne verjaardag gehad in deze vervelende tijd. 
 

 

TRAINEN? 
Helaas mogen we nog steeds maar met 2 personen trainen. Echter we hebben ook nog te maken met de 
avondklok. Dus we moeten nog steeds wachten op Mark Rutte wat er nog mogelijk is. 
Zodra er weer iets meer mogelijk is laten we jullie dit snel weten. 
Ondanks dat samen trainen nog niet mogelijk is willen we iedereen adviseren voor jezelf in beweging te blijven. 
Fietsen, wandelen of zelfstandig trainen is nog altijd mogelijk en goed voor lichaam en geest. 
 
De trainers. 
 

 

JAARVERGADERING GAAT NIET DOOR 
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om de jaarvergadering van 26 maart a.s. niet door te laten gaan, omdat wij er 
in redelijkheid van uit kunnen gaan dat we dan niet samen in Huize Unicum kunnen zitten om te vergaderen. We 
gaan pas een nieuwe datum uitschrijven als de regel- en wetgeving rondom Corona het toelaat dat we op de 
gebruikelijke wijze de jaarvergadering kunnen houden in ons clubhuis, waarbij alle leden genodigd worden en 
welkom zijn. 
 
 

HEEL HOLLAND SPELREGELT! 
Maandag 11 januari vond de 1e digitale editie van Heel Holland Spelregelt plaats. Via Jitsi Meet en Socrative 
konden de deelnemers meedoen aan deze spelregelavond. Vele mensen hadden ervoor gekozen om mee te 
doen. Een gevarieerd deelnemersveld met leden van de SVO, leden van andere scheidsrechtersverenigingen en 
een aantal clubscheidsrechters was het gevolg! Enkele moeilijke vragenrondes verder, kwamen Steve Janssen, 
Koen Lenssen en Theo Bruekers uit de bus als winnaars. Gefeliciteerd en wie weet tot volgend jaar! 
 
 

BITTERBALLENQUIZ  DERDE RONDE 
Vrijdag 19 februari is het weer zover....... De Bitterballenpubquiz is terug! Ook in 2021 gaan we ermee door.. Een 
lockdown en een avondklok kunnen ons niet stoppen! Heb jij zin in een avondje gezelligheid samen met een boel 
andere leden van onze vereniging, doe mee met de pubquiz! Al een aantal keer heeft de pubquiz bewezen een 
leuke avondvulling te zijn. Heb jij veel verstand van wetenschap, muziek of de SVO? Etaleer die kennis bij onze 
pubquiz! Aanmelden kan via quiz@svovenlo.nl of via https://svovenlo.nl/carnavalspubquiz/. Tot 19 februari in ons 
digitale Huize Unicum! 
 
 

OM TE NOTEREN  
Vrijdag 19 februari 2021 SVO Bitterballen Pubquiz 20/21 Carnavalseditie (Digitaal) 
Vrijdag 02 april 2021:  DK Spelregels   (onder voorbehoud)   (COVS Roermond) 
Vrijdag 23 april 2021  SVO Bitterballen Pubquiz 20/21 #4   (Digitaal) 
Donderdag 24 juni 2021 Finale Bitterballen Pupquiz    (locatie Afhankelijk van 
ontwikkelingen COVID-19) 
 

mailto:quiz@svovenlo.nl
https://svovenlo.nl/carnavalspubquiz/
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SPONSOREN 
Weet je nog iemand die sponsor wil worden van de S.V.O.? Laat het Huub Lankreijer weten en we maken er werk 
van. De S.V.O. is toch van ons allemaal en door meer sponsoren kunnen we de belangen van de scheidsrechters 
beter behartigen. 
 
 

 


