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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Op moment dat ik dit schrijf heeft Danny Makkelie net de halve finale van het 
EK gefloten en zal zondag Bjorn Kuipers Engeland tegen Italië de finale leiden  
van dit grote toernooi. Daar waar Oranje er niet in slaagde als een sterke 
eenheid over te komen is het onze arbitragetop wel gelukt de Oranje vlag en 
wimpel hoog in de lucht te laten wapperen. Team Makkelie en Team Kuipers; 
we mogen er trots op zijn en hopelijk inspireert het velen om ook zelf 
scheidsrechter te worden. 
 
 
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  

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 Juli 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

05-07     Peter Kierkels (68) 
07-07     Rudy Klaassen (44) 
09-07     Mw. Driessen-Slik (83) 
20-07     Mw. Thommassen-Heldens (64) 
24-07   Theo Hoeben (68) 
29-07    Nico v.d. Beucken (56)  
01-08   Twan Jansen (64) 
02-08  Marc Eggen (45) 

 
 

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

Vanaf donderdag 6 juli zullen de trainingen weer van 20.00-21.00 uur plaatsvinden. 
We houden ons nog wel aan de afstand van 1,50 tijdens lopen naar het trainingsveld, bij het omkleden en 
douchen en na het trainen tijdens de 3e helft. 
 
 

FINALE PUBQUIZ 
Pieter-Jan en Lidwien pubquizkampioen! 
Voor het eerst vond er een ronde van de pubquiz plaats in Huize Unicum. Voorheen was Jitsi the place to be, 
maar gelukkig konden we de finale fysiek doen. Leuk dat alle finalisten en veel leden aanwezig waren bij de finale. 
We hadden zelfs bezoek uit het westen van het land, Peter Kierkels was aanwezig als finalist. Pieter-Jan en 
Lidwien wonnen de finale, met één punt verschil ten opzichte van Peter. Alle finalisten ontvingen een prijs, 
gesponsord door Keulen Automaterialen of Cafetaria De Prins aan de Stalbergweg te Venlo. Meer lezen over de 
finale? Bezoek dan onze website! https://svovenlo.nl/fysieke-finale-pubquiz-een-succes/ 
 

 
 
 

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.  
 
 

DE VIERDE MAN 
Op 9 juli 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! 
 
 

https://svovenlo.nl/fysieke-finale-pubquiz-een-succes/
http://www.svovenlo.nl/de-vierde-man/
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JEU DE BOULES COMPETITIE 
Met ingang van 24 juni is de Jeu de Boules competitie in alle hevigheid losgebarsten. Chef de Protocol Jeu de 
Boules Pierre heeft alle deelnemers een mail gestuurd met het volledige speelschema en de spelregels. Zorg 
ervoor dat je tijdig aanwezig bent zodat je tegenstander niet onnodig lang hoeft te wachten! Ruilen of verschuiven 
van wedstrijden kan in onderling overleg, maar zorg wel dat uiterlijk op de laatste speeldag alle wedstrijden zijn 
ingehaald! 
 
 

EK-TOTO 
Het spannende EK met al zijn verrassende uitslagen beleeft met de finale bijna zijn apotheose.  Onze geweldige 
SVO Euro 2020 Totocommissie heeft regelmatig bericht over de tussenstanden. Na zondag weten we het en de 
prijsuitreiking is donderdag 15 juli a.s. vanaf 21.00 uur in Huize Unicum. 
 
 

SVO KLEDINGLIJN 
Zoals jullie in de reminders hebben kunnen lezen was gister de laatste pasronde voor de SVO Kledinglijn. 
Voor degene die nog niet besteld hebben, dit kan nog t/m vrijdag 9 Juli, de betaling had uiterlijk 11 Juli te zijn 
voldaan. Indien je nog niet betaald hebt het verzoek dit z.s.m. in order te maken! 
De kledingcommissie zal na de deadline van a.s. zondag de vervolgstappen in werking zetten om zo snel mogelijk 
iedereen van zijn/haar bestelde pakketten te voorzien! 
 
 

IN GESPREK MET 
Afgelopen maand is razende reporter Piet Philipsen weer op pad geweest voor een nieuwe “In Gesprek Met”! 
Deze keer is hij afgereisd naar Reuver voor een interview met Steve Janssen 
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OM TE NOTEREN  
 
Vrijdag 3 september 2021  Openingsavond 
Maandag 11 oktober 2021  Jaarvergadering 
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. 

 


