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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Vrijwel elke maand probeer ik op deze plek op mijn eigen wijze een kort 
stukje te schrijven over wat mij inspireert en bezighoudt. Soms makkelijk en 
af toe lastig, maar gewoon fijn om te doen. Voor mij een van de manieren om 
verbinding te hebben en te houden met onze leden. Verder is het belangrijk 
om er samen voor te zorgen dat ons maandbulletin interessant en leesbaar 
is. Nu is dit de laatste bijdrage van mij in deze rubriek. Nogmaals fijn dat ik dit 
heb mogen doen en bedankt voor jullie leesinteresse. 
 
Ger Heijligers, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UPDATE CORONAMAATREGELEN  
Naar aanleiding van de laatste versoepeling van de 
coronamaatregelen, zijn er geen beperkingen meer van 
toepassing. 
 
 

LOTTO-CLUBHUIS 
Nu  weer alles een beetje normaal is en we weer op 
donderdagavond naar de Berg kunnen zou het fijn voor 
Louis zijn dat een ieder de lotto weer gaat betalen zodat  
Louis zijn administratie ook weer op orde kan maken.

Maandbulletin Maart 2022 
 

VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 

08-03  Hai Heutjens (69) 
08-03  Mw. Saris-Vinck (74)  
11-03  Mw. Ruinard-Loos (52) 
15-03  Theo Thelosen (90)  
 20-03  Mw. Steechs-Koppers (78) 
20-03  Mw. Keijsers-in 't Zandt (62) 
21-03  Wim Peynenburg (86) 
21-03  Frans Claus (67) 
21-03  Mw. van.Baal-Moseveld (71) 
02-04  Rinus Janssen (82) 
04-04  Louis Saris (74)  
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 

KEUKENDIENST  

    
03-03 Theo Thommassen 
10-03 Jan Vermeer 
17-03 Ton Schnitzler 
24-03 Theo Hoeben 
31-03 Piet Philipsen 
07-04 Carlo Jacobs 
14-04 Theo Thommassen  
21-04 Ton Schnitzler 
28-04 Jan Vermeer 
05-05 Piet Philipsen 
12-05 Carlo Jacobs 
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PAASKIENEN 

Op vrijdag 8 april a.s. zal het traditionele Paaskienen weer plaatsvinden. De SOC zal ongetwijfeld weer voor mooie 
prijzen zorgen en rond de klok van 20.30 uur zal onze spreekstalmeester de eerste getallen omroepen. Twee 
kaarten kosten €7,- en voor 3 kaarten €10,- 
Leden, leden van VC Unicum, familieleden en partners (vanaf 16 jaar) zijn van harte welkom voor deze gezellige 
avond! 
 
 

IN MEMORIAM WIM STEECHS 
Ons trouw lid 
 
WIM STEECHS  
 
is ons 1 maart jl. onverwacht op 77-jarige leeftijd ontvallen. Wim is vanaf 1982 lid van onze vereniging en  een 
verdienstelijk scheidsrechter op de voetbalvelden geweest.  Vanaf 2006 heeft hij deze hobby vervolgd als 
zaalvoetbalscheidsrechter, waarbij hij met zijn passie wedstrijden is blijven fluiten tot in 2019. We kennen Wim als 
iemand die enorm betrokken is bij onze vereniging. Niet alleen als trouwe bezoeker van Huize Unicum, maar ook 
als lid van de clubhuiscommissie en werker binnen de maandagmorgenploeg. Met name vanwege al zijn inzet in 
en rondom het clubhuis, zeker ook bij de laatste renovatie,  is Wim in 2010 benoemd tot Lid van Verdienste. 
Bijzonder is dat Wim veel activiteiten, bijvoorbeeld bij het kienen zijn vrouw Jo, kinderen en soms  kleinkinderen 
mee heeft genomen naar ons clubhuis. 
Wij wensen zij vrouw  Jo, kinderen en kleinkinderen  veel sterkte toe met dit verlies. 
Tijdens de crematie 6 maart j.l. heeft Hay Bos namens de vereniging een toespraak gehouden. 
 
 

JAARVERGADERING 25 MAART  
De leden hebben een uitnodiging gekregen voor de jaarvergadering 25 maart a.s. 20.00 uur in Huize Unicum. Het 
jaarverslag is toegevoegd. We gaan er vanuit dat iedereen digitaal of via zelf printen over dit verslag kan 
beschikken. Als iemand toch een gedrukt exemplaar wilt, kan dat via het bestuur gevraagd worden. Wij hopen op 
een grote opkomst en als het niet lukt om te komen dan graag afmelden via secretaris@svovenlo.nl   
 
 

SPELERS KENNEN DE REGELS EN DE SCHEIDSRECHTER PAST ZE TOE! 
Dit is de slogan van de nieuwe spelregelposter van de SVO! Na de vele positieve reacties op de poster die aan het 
begin van het seizoen is gepubliceerd, heeft de commissie verbetering arbitrage tijdens de winterstop niet 
stilgezeten. Door inspiratie op te doen vanuit de verschillende spelregelavonden bij de voetbalverenigingen, is er 
een selectie gemaakt van punten die wij graag nog eens extra willen verduidelijken of onder de aandacht willen 
brengen. Het resultaat is deze poster, die weer in ieder scheidsrechterslokaal, voetbalkantine en sportpark 
opgehangen kan worden! Want de spelers kennen de regels en de scheidsrechter past ze alleen toe! 
Heb jij zelf ook ideeën voor onderwerpen op de poster, of zijn er spelregels waar jij graag wat meer informatie over 

wilt ontvangen? Informeer dan even bij een van onze leden, of stuur een mailtje aan cva@svovenlo.nl. 
 
 

NICO SLAVENBURG SCHEIDSRECHTER VAN VERDIENSTE 
De KNVB heeft ons erelid Nico Slavenburg verrast met de benoeming tot Scheidsrechter van Verdienste. Hij heeft 
daarvoor een mooie oorkonde ontvangen en kreeg door zijn vrouw Yvon de bijbehorende speld opgespeld. Nico 
proficiat en helemaal verdiend met jouw staat van dienst  als scheidsrechter met ook nog alles wat je extra voor de 
arbitrage hebt gedaan. 
 
 

mailto:secretaris@svovenlo.nl
mailto:cva@svovenlo.nl
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MASITA KLEDING 
Afgelopen jaar hebben we een prachtige kledinglijn geïntroduceerd in samenwerking met Masita. Graag willen we 
iedereen eraan herinneren dat ondanks dat de eerder aangeboden pakketvormen voor de kledinglijn niet langer 
besteld kunnen worden, is het nog wel mogelijk is om via de SVO een bestelling bij Masita te plaatsen tegen een 
aantrekkelijke korting. Heb jij nog een aanvulling van je sportkleding nodig? Of wil jij naast de training op 
donderdag zelf ook trainen en heb je daar materialen voor nodig? Kijk dan op www.masita.com, noteer welk(e) 
product(en), kleur(en) en maat je wilt bestellen en stuur dit via de mail door naar Huub Lankreijer 
(huub.lankreijer@svovenlo.nl). 
 
 

OM TE NOTEREN  
25 maart 2022  Jaarvergadering 
8 april 2022  Paaskienen  
30 juni 2022:  SVO Pubquiz 
 
 

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.masita.com/
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