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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Heerlijk het Oranjefeest kan beginnen met het EK voor de deur. Wie heeft er 
wel of geen Corona? Discussie over wel of niet hands met of zonder handige 
hulp van de VAR. Is Frank de Boer nog te verstaan en te begrijpen bij een 
tactische wissel? Maar bovenal natuurlijk weer dat onze supercommissie de 
EK-toto heeft uitgezet. Vul die in, volg de uitslagen en steun onze vereniging. 
Het kan nog voor het eerste fluitsignaal heeft geklonken. 

 
Ger Heijligers, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
We blijven steeds de regels en nu ook de verruimingen 
volgen. Jullie hebben deze week een aparte brief gekregen, 
waarin alle wijzigingen exact staan uitgelegd.  
 
 

KEUKENDIENST 
Het ziet er na uit dat Huize Unicum na 30 juni a.s. weer tot 
24.00 open mag zijn, al moeten we ons aan de normale 
coronaregels houden. Dit betekend 1,50 afstand houden en 
verplicht zitten aan tafels. Met dit in het achterhoofd hebben  
we besloten dat we de keukendienst bediening weer in te 
gaan zetten. Het schema is elders in het maandbulletin 
terug te vinden. 

KEUKENDIENST  

01.07 Carlo Jacobs 
08.07 Theo Thommassen 
15.07 Jan Vermeer 
22.07 Ton Schnitzler 
29.07 Theo Hoeben  
05.08 Piet Philipsen  
12.08 Carlo Jacobs 
19.08 Theo Thommassen  
26.08 Jan Vermeer 
02.09 Ton Schnitzler 
09.09 Theo Hoeben 
16.09 Piet Philipsen 
    
 Ton Schnitzler 
 Theo Hoeben 
 Piet Philipsen 
 Carlo Jacobs 
 Theo Thommassen 
 Jan Vermeer 
 

Maandbulletin Juni 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

03-06  Mw Geybels-Knippenberg (64) 
06-06  Peter Sevriens (66) 
09-06  Peter van Heugten (63) 
11-06  Mw.Kierkels-Martens (59) 
15-06   Mw. Philipsen-Zeegers (72) 
22-06  Jos Geybels (66) 
26-06  Mw. Slavenburg-Janssen (75) 
05-07      Peter Kierkels (68) 
 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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TRAINEN  

Naar aanleiding van de nieuwe regelingen die jullie per brief hebben ontvangen trainen we donderdag 3 juni a.s. 
nog van 20.00 – 21.00 uur. Met ingang van 10 juni is de aanvangstijd vervroegd naar 19.00 en trainen we dus tot 
20.00 uur. Dit zodat we na afloop ook weer een biertje met bitterballetje kunnen nuttigen. 
 
 

GEEN NICO SLAVENBURG TROFEE DIT SEIZOEN 
Over het seizoen 2020/2021 zal er geen Nico Slavenburg Trofee uitgereikt worden. De commissie verbetering 
arbitrage is van mening dat er geen goede competitie georganiseerd kon worden. In plaats daarvan zullen in de 
komende weken enkele kleine spelregelactiviteitjes georganiseerd worden op de donderdagavonden. Zo kunnen 
we toch nog met de spelregels bezig blijven. In seizoen 2021/2022 hopen we de Nico Slavenburg Trofee weer uit 
te kunnen reiken.  
 
 

FINALE PUBQUIZ OPNIEUW VASTGESTELD 
Daphne Vermeulen, Peter Kierkels, Ger Heijligers, Pieter-Jan Janssen en Lidwien Hummelink hebben zich dit 
seizoen geplaatst voor de pubquizfinale. Op donderdag 1 juli gaan we om 20:30 uur aanvangen voor de grote 
finale! Wie van de 4 finalisten heeft de beste kennis van wetenschap en aardrijkskunde? Ook de SVO-ronde zal 
deze keer niet ontbreken. We hopen op veel toeschouwers en op een gezellige avond! Hopelijk laten de mogelijke 
versoepelingen het toe om er een mooie activiteit van te maken! 
 
 

FLYERS 
De PR-commissie heeft niet stil gezeten en heeft een grote hoeveelheid flyers laten drukken, waarin 
belangstellenden in een overzichtelijke kleurenfolder kunnen lezen wat onze vereniging doet en waar ze dienen te 
zijn als ze meer willen weten of lid willen worden. Nog even geduld tot het clubhuis weer open is om deze flyers in 
real-life te bekijken!  
 
 

DE VIERDE MAN 
Op 28 mei is er weer een aflevering van “De Vierde Man” online gekomen. Ben jij benieuwd naar wat er besproken 
wordt? Kijk dan snel op www.svovenlo.nl/de-vierde-man/ en log in met het wachtwoord wat op 17 maart door de 
PR-commissie via de mail is toegestuurd. Mocht je het wachtwoord vergeten zijn stuur dan even een berichtje 
naar een van de commissieleden van de PR! 
 
 

JEU DE BOULES JE MEE? 
Onze chef de protocol de pétanque Pierre gaat ook dit jaar weer een heuse jeu de boules competitie organiseren. 
Vanaf 24 juni zullen er elke donderdagavond wedstrijden gespeeld worden op onze mooie jeu de boules baan. 
Ook als je nog niet zoveel ervaring of verstand hebt van jeu de boules is het leuk om een keertje mee te spelen. 
Het leert zich allemaal heel snel en is leuk om te spelen. Heb je zin om mee te doen? Laat dat onze chef de 
protocol de pétanque even weten via peter.sevriens@svovenlo.nl! 

http://www.svovenlo.nl/de-vierde-man/
mailto:peter.sevriens@svovenlo.nl
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SVO VENLO EK 2021 TOTO 
Ook voor het Europees Kampioenschap heeft SVO Venlo E.O., zoals traditiegetrouw bij grote eindrondes in het 
heren en dames veldvoetbal, een toto opgezet waarin jij jouw voorspellingen voor het Europees Kampioenschap 
kunt delen. Onder de vakkundige leiding van de organisatie bestaande uit Theo Hoeben, Pieter-Jan Janssen en 
Nico van den Beucken is er ondanks de corona-crisis toch een EK TOTO uit de grond verrezen. 
Wil jij meedoen? Dat kan! Leden van de SVO hebben eerder deze week een mail met instructies ontvangen. 
Mailtje gemist of niet ontvangen? Geen nood! op www.svovenlo.nl kun je alle informatie vinden die je nodig hebt 
om te kunnen deelnemen. 
Ook zit in de bijlage van de e-mail van het Maandbulletin van Mei een deelnameformulier. Geen excuus dus om 
niet mee te doen! 
Vul het formulier in en stuur het bestand onder vermelding van je naam (b.v. “SVO euro 2020 Toto FORMULIER – 
Koen Lenssen”) naar toto@svovenlo.nl of deponeer het ingevulde formulier bij een van de organisatoren in de 
brievenbus. Deelname kost €5,- en dit bedrag kun je overmaken naar het rekeningnummer van de SVO onder 
vermelding van “EK TOTO 2021 + je naam”. 
Let op! Pas na ontvangst van zowel het formulier als de betaling is je deelname definitief. Zorg dus dat je 
ruimschoots voor 11 juni het formulier hebt ingevuld en de betaling hebt geregeld! 
 

OM TE NOTEREN  
Donderdag 01 juli 2021  Finale Bitterballen Pupquiz in Huize Unicum 
Vrijdag 3 september 2021  Openingsavond 
Vrijdag 17 december 2021  Kerstkienen 
 

 
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. 
 
 

 

http://www.svovenlo.nl/
mailto:toto@svovenlo.nl

