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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Fijn om te vernemen dat de KNVB- trainingsclinic die in samenwerking onze  
zustervereniging Horst-Venray zo goed verlopen is en door de deelnemers als 
prettig en leerzaam is ervaren. Samenwerken is belangrijk zeker voor de 
toekomst; je dient dat niet dwangmatig te doen, maar als er op welk vlak dan 
ook mogelijkheden liggen dan heeft dat zeker meerwaarde. 

 
 
  
Ger Heijligers, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPDATE CORONACRISIS  
We blijven steeds de regels en nu ook de verruimingen 
volgen. Conform de apart verstuurde communicatie 
betekent dit dat met ingang van 25 september het 
coronatoegangsbewijs benodigd is om het “horeca-
gedeelte” van Huize Unicum te mogen betreden. Dit 
betekent een bewijs van vaccinatie, herstel (minder dan 6 
maanden oud) of een negatieve test van minder dan 24 uur 
oud. De persconferentie van 2 november j.l. heeft duidelijk 
gemaakt dat de bestaande regelingen die ons aangaan 
voorlopig blijven. 
We blijven de berichtgevingen volgen en indien regels 
aangepast dienen te worden zal hier een aparte 
berichtgeving over volgen 
 

KEUKENDIENST 
  
04.11 Carlo Jacobs 
11.11 Theo Thommassen 
18.11 Jan Vermeer 
25.11 Ton Schnitzler 
02-12 Theo Hoeben 
09.12 Piet Philipsen 
16.12 Carlo Jacobs 
23.12 Theo Thommassen 
30.12 Jan Vermeer 
04.01 Ton Schnitzler 
11.01 Theo Hoeben 
18.01 Piet Philipsen 
 

Maandbulletin November 2021 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (52)  
16-11     Iris Exterkate  (22) 
17-11  Mw. Hendricks-Horstermans (69) 
19-11  Twan Keijsers (57) 
22-11  Mw. Lankreijer-van Rensen (66) 
   
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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JAARVERGADERING 
Onze jaarvergadering 6 maart j.l. is prima verlopen. De opkomst was kleiner dan gebruikelijk, maar de afhandeling 
van de agenda verliep voorspoeding. De herkiesbare bestuursleden werden herkozen en als klap op de vuurpijl 
werd de eregalerij van leden verdienste met een nieuw lid uitgebreid. 
 
 

TRAININGSCLINIC I.S.M. COVS HORST VENRAY 
In samenwerking met de COVS Horst Venray hebben op donderdag 21 oktober j.l.  een vijftal leden van onze 
vereniging deelgenomen aan een training die verzorgd werd door een KNVB-trainer( Melkert Kok) welke 
normaliter de trainingen voor onze nationale toppers verzorgen. Het was een leerzame avond waar we weer 
andere varianten op een training hebben geleerd. Zeker voor herhaling vatbaar.  
 
 

BEN VAN BAAL BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE! 
Op de jaarvergadering 6 maart j.l. werd het voorstel van het bestuur om Ben van Baal te benoemen tot lid van 
verdienste met een luid applaus bekrachtigd. Ben zorgt al jarenlang met zijn harde werk in verschillende 
commissies dat de vereniging blijft draaien. Zowel binnen als buiten bij  clubhuis Huize Unicum heeft Ben zijn 
sporen dik en dubbel verdiend. Of hij nu achter de bar of in de keuken staat of dat hij zorgt en tegels legt voor het 
nieuwe terras. Ben doet en regelt het allemaal. Bedankt voor al het harde werk en gefeliciteerd met de benoeming 
tot Lid van Verdienste! We hopen nog lang van je te mogen genieten! Fijn was het dat zijn vrouw Alice en dochter 
Suzan bij de huldiging aanwezig konden zijn. 
 
  

JEU DE BOULES COMPETITIE 
In verband met vakanties en de steeds vroeger invallende duisternis is besloten dat de finale van de Jeu de 
Boulescompetitie 2021 zal worden verplaatst naar het voorjaar van 2022. Finalisten hebben hiervan een aparte 
communicatie ontvangen. 
 
 

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! 
 
 

SCHEIDSRECHTERSCONGRES 2023 ZUID 2 
Zuid 2 gaat in 2023 het scheidscongres voor het COVS organiseren. Een mooi evenement vaak op een 
verrassende locatie met clinics, workshops en interessante sprekers. We zijn op zoek naar iemand in de 
vereniging die in denktank voor dit congres zitten en aanmelden kan bij een van de leden van het bestuur voor 14 
november a.s. Een mailtje naar secretaris@svovenlo.nl is ook een mogelijkheid. Ben je vanuit jezelf enthousiast, 
heb je een organisatievermogen en durf je ideetjes in te brengen; wie weet is dit een fraaie uitdaging. 
  
 

NICO SLAVENBURG TROFEE VAN START! 
Helaas was het de afgelopen 2 seizoenen niet mogelijk om ons spelregelkampioenschap op een fatsoenlijke 
manier te doen. Het clubhuis is voor een langere periode dicht geweest en we konden daardoor geen eerlijke 
competitie starten. Op donderdag 14 oktober zal de nieuwste editie van ons spelregelkampioenschap van start 
gaan. In ons clubhuis is er dan weer de mogelijkheid om de spelregelvragen te maken. Voor de mensen die niet in 
het clubhuis terecht kunnen, bestaat er de mogelijkheid om dit via internet te doen. Meer informatie daarover komt 
op onze website te staan. De Nico Slavenburg Trofee komt maandelijks op de 2e donderdag van de maand terug. 
Wie mag deze mooie bokaal na afloop van dit seizoen mee naar huis nemen? Komt dat zien volgende week 
donderdag in ons clubhuis.  

 

mailto:secretaris@svovenlo.nl
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IN GESPREK MET 
Afgelopen maand is Piet Philipsen weer in gesprek gegaan met een van de leden van de SVO. Dit keer was Piet 
in Venlo te vinden waar hij in gesprek ging met  Sander Huijs. 
 

 
 

 

OM TE NOTEREN  
18 november 2021: SVO Pubquiz (Ronde 1) 
17 december 2021: Kerstkienen (afhankelijk van Covid-19 ontwikkelingen) 
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 januari 2022: Heel Holland Spelregelt 
17 februari 2022: SVO Pubquiz (Ronde 2) 
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. 
 

 


