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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 

 
Eindelijk de bal is al aan het rollen en nu start echt de amateurcompetitie die 
zo lang door Corona heeft stil gelegen. Veel voetballers maar zeker ook 
scheidsrechters zullen naar het moment verlangd hebben dat daadwerkelijk 
op een veld met het fluitje voor de aftrap gefloten wordt, zodat de wedstrijd 
begint. Ik gun ieder en zeker onze mannen/jongens en meiden/vrouwen van 
de arbitrage een mooi, maar vooral ook een seizoen dat gewoon weer eindigt 
als volgens schema alle wedstrijden gespeeld zijn. 

 
Ger Heijligers, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
We blijven steeds de regels en nu ook de verruimingen 
volgen. 
 
 

KEUKENDIENST  

02.09 Ton Schnitzler 
09.09 Theo Hoeben 
16.09 Piet Philipsen 
23.09 Carlo Jacobs 
30.09 Theo Thommassen 
07.10 Jan Vermeer 
14.10 Ton Schnitzler 
21.10 Theo Hoeben 
28.10 Piet Philipsen 
04.11 Carlo Jacobs 
11.11 Theo Thommaasen 
18.11 Jan Vermeer 
 
21.10 Theo Hoeben 
   
 Ton Schnitzler 
 Theo Hoeben 
 Piet Philipsen 
 Carlo Jacobs 
 Theo Thommassen 
 Jan Vermeer 
 

Maandbulletin September 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

02-09  Jordy Hoebergen (34) 
08-09  Piet Philipsen (77) 
08-09  Huub Lankreijer (66)  
12-09  Sander Huijs (26) 
15.09  Julian Jansen ( 18) 
16-09    Pieter-Jan Janssen (47) 
25-09    Yvo Bloemen (29)  
26-09   Mw v. Heugten-Segers (62) 
29-09   Coen Driessen (86) 
06-10  Marco Pennings (35) 
07-10    Hay Bos (74) 

 
 

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

Zoals bekend zijn  de trainingen weer van 20.00-21.00 uur bezig. 
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. 
 
 

OPENINGSAVOND 
Helaas heeft het bestuur n.a.v. de niet verdere verruiming van de Coronamaatregelen moeten besluiten de 
Openingavond af te gelasten. Met de huidige regels kan er in de visie van het bestuur in samenspraak met de 
SOC geen echte feestavond gerealiseerd worden en darom heeft men besloten dit jaar geen openingsavond te 
organiseren. 
 
 

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! 
 
 

SPELREGELS 
Op donderdag 2 september is er voor alle leden en belangstellenden de mogelijkheid om op te hoogte te worden 
gebracht van de nieuwe spelregelwijzigingen. In ons Huize Unicum zal de vanuit de commissie verbetering 
arbitrage een presentatie worden verzorgd met alle recente spelregelwijzigingen. Om dat helemaal coronaproof in 
te richten en rekening te houden met de personen die willen trainen, worden er 2 sessies gehouden. De 1e sessie 
is van 20:00 uur tot 20:45 uur, de 2e sessie is van 21:30 uur tot 22:15 uur. Tot donderdag! 
 
   
SVO KLEDINGLIJN 
Op 26 augustus heeft iedereen zijn/haar kleding kunnen ophalen. Hiermee is het project betreffende kleding 
afgerond en kijkt de commissie terug op een geslaagd project. Enkele leden zijn zelfs al gespot met de SVO-
kleding buiten ons clubhuis! 
Wij hopen natuurlijk dat iedereen lang plezier heeft van zijn/haar nieuwe kleding en wijzen nogmaals op de 
wasvoorschriften die zijn toegevoegd bij elke bestelling. 
Heb je achteraf, nu je deze prachtige kleding ziet toch spijt dat je iets niet gekocht hebt, of wil je een aanvulling 
bestellen? Neem dan contact op met Huub Lankreijer voor de mogelijkheden. Wil je de extra aankopen laten 
bedrukken? Laat dit dan ook weten, dan kan in samenspraak met Daphne Design & Fotografie gekeken worden 
wat de mogelijkheden zijn!. 
 
 

JAARVERGADERING 
Alle leden hebben de uitnodiging voor onze jaarvergadering 11 oktober a.s. met het jaarverslag via e-mail 
ontvangen. Lees de stukken goed en als je in bezit wilt komen van een gedrukt exemplaar geef dat dan door aan 
één van onze bestuursleden. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 
 
 

KAARTJES VOOR VVV-VENLO 
Vanaf dit seizoen hebben we met de SVO weer 2 kaarten per thuiswedstrijd van VVV. Wil jij graag de toppers van 
De Graafschap, FC Volendam en FC Emmen zien? Wil je graag naar de derby's met Roda JC en MVV of de 
talenten van Jong Ajax en Jong PSV in actie zien? Stuur dan een mailtje naar sander.huijs@svovenlo.nl. Je wordt 
dan meegenomen in de verdeling van de kaartjes. Help Venloos trots mee terug de Eredivisie in! 
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OM TE NOTEREN  
2 september 2021: Presentatie spelregelwijzigingen 
11 oktober 2021: Jaarvergadering SVO Venlo 
21 oktober 2021: SVO Pubquiz (Ronde 1) 
17 december 2021: Kerstkienen (afhankelijk van Covid-19 ontwikkelingen) 
23 december 2021: SVO Pubquiz (Ronde 2) 
27 december 2021: Snertloop (afhankelijk van Covid-19 ontwikkelingen) 
6 januari 2022:  Nieuwjaarsinstuif (afhankelijk van Covid-19 ontwikkelingen) 
9 januari 2022:  DK Zaalvoetbal (Sporthal in de Biessen te Hoensbroek) 
17 februari 2022: SVO Pubquiz (Ronde 3) 
21 april 2022:  SVO Pubquiz (Ronde 4) 
30 juni 2022:  SVO Pubquiz (Finale) 

 
 
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. 

 


