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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Na de jaarvergadering van de landelijke COVS is het me weer eens duidelijk 
geworden hoe mooi onze SVO eigenlijk is. We trainen met een goede groep 
leden rondom ons eigen Huize Unicum. Ondertussen wordt op onze twee 
prachtige jeu de boules-banen ons interne kampioenschap gespeeld. Na de 
training is er een gezellig samenzijn, waarbij we af en toe voetbal kijken, 
spelregelvragen beantwoorden of een presentatie over het fluiten zien. We 
zijn goed vertegenwoordigd in het landelijke bestuur en hebben goede 
contacten met een groot deel van de voetbalverenigingen in onze regio. 
Laten we koesteren zo’n mooie vereniging zijn!  
 
 
Sander Huijs 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STEVE JANSSEN PROMOVEERT NAAR 
TTBV 
De eerste promovendus dit seizoen is bekend! Steve 
Janssen heeft het heuglijke nieuws gekregen dat hij vanaf 
volgend seizoen in het talententraject Betaald Voetbal zit. 
Dat betekent dat hij aangesteld wordt als vierde official in de 
Keuken Kampioen Divisie en als scheidsrechter in de 2e/3e 
divisie en hoofdklasse. Een mooie stap, waar we als SVO 
natuurlijk heel trots op zijn! Steve zal met deze promotie in 
de voetsporen van onder andere Geert Cox en Ed Janssen 
treden. Heel veel succes gewenst! 
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VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 
 

03-06  Mw Geybels-Knippenberg (65) 
06-06  Peter Sevriens (67) 
09-06  Peter van Heugten (64) 
11-06  Mw.Kierkels-Martens (60) 
15-06   Mw. Philipsen-Zeegers (73) 
22-06  Jos Geybels (67) 
26-06  Mw. Slavenburg-Janssen (76) 
05-07      Peter Kierkels (69) 
  
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 
  
  

 

KEUKENDIENST  

02-06 Ton Schnitzler 
09-06 Jan Vermeer 
16-06 Piet Philipsen 
23-06 Carlo Jacobs 
30-06 Theo Thommassen  
07-07 Ton Schnitzler 
14-07 Jan Vermeer 
21-07 Theo Hoeben 
28-07 Piet Philipsen 
04-08 Theo Thommassen 
11-08 Ton Schnitzler 
18-08 Jan Vermeer 
 
16-06 Piet Philipsen 
23-06 Carlo Jacobs 
30-06 Theo Thommassen  
07-07 Ton Schnitzler 
14-07 Jan Vermeer 
21-07 Theo Hoeben 
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NIEUWS UIT DE JAARVERGADERING VAN DE LANDELIJKE COVS 
Op zaterdag 21 mei werd de jaarvergadering van de landelijke COVS gehouden in Putten. 3 van onze 
bestuursleden hebben deze jaarvergadering bezocht. Het overkoepelende thema van de vergadering was dat we 
samen de COVS zijn, waarbij we moeten streven naar onderlinge samenwerking. Verder kwamen er nog een 
aantal punten aan de orde: 

- Ons lid Pieter-Jan Janssen is met een daverend applaus voor een periode van 3 jaar herbenoemd in het 
landelijke bestuur in de functie penningmeester. 

- Ons lid Twan Jansen is met een daverend applaus verkozen als interim-bestuurslid voor de periode van 1 
jaar.  

- Over de twee eerste kwartalen hoeven we geen afdracht te betalen aan de landelijke COVS. 
- Hay Bos zat dit jaar in de kascontrolecommissie. Hij heeft besloten om zich geen kandidaat te stellen voor 

volgend jaar, aangezien de penningmeester van de landelijke COVS lid is van de SVO. 
- Vaantjes voor de pupil van de week en logo’s van de COVS zijn weer (gratis) beschikbaar in ons clubhuis.  
- De poster die ontwikkeld is door de commissie verbetering arbitrage wordt landelijk uitgerold onder alle 

scheidsrechtersverenigingen. Iedere vereniging krijgt 100 posters om te verspreiden bij hun 
voetbalverenigingen. Wij blijven herkenbaar als maker, aangezien ons logo een plaats krijgt op de poster. 

 
 

JEU DE BOULES 2022 
Inmiddels worden de ballen al enkele weken fanatiek geworpen en zijn er al een groot aantal wedstrijden 
gespeeld. Er zijn al verschillende spannende wedstrijden geweest die verrassende winnaars opgeleverd hebben. 
Het is dan ook zeker de moeite waard om op donderdag op tijd op “De Berg” te zijn om onze Jeu de Boulers aan 
het werk te zien. 
Zoals bekend spelen we 21 juli de finale, gezien het spel wat tot nu toe getoond wordt is het zeker de moeite dit in 
je agenda te noteren! 
 
Dat het nog alle kanten uit kan blijkt wel uit het aantal gespeelde wedstrijden, dus de competitie ligt nog helemaal 
open, maar momenteel heeft Nico Slavenburg 4 punten uit 4 wedstrijden, net als Jan Vermeer, echter had hij hier 
7 wedstrijden voor nodig, gevolgd door een viertal deelnemers met 2 punten. 
De volledige tussenstand kun je in ons Huize Unicum vinden. 
 
 

CURSUS VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER IN ONS CLUBHUIS 
Vorige week maandag 30 mei was alweer de 3e avond van de cursus verenigingsscheidsrechter. Deze avond 
stond in het teken van een wedstrijd. De cursisten mochten beurtelings een deel van de wedstrijd fluiten. Leuk om 
te zien dat er al goede scheidsrechters rondlopen bij de cursus! De volgende cursusavond op maandag 27 juni zal 
alweer de laatste zijn. Hopelijk hebben we dan veel gediplomeerde verenigingsscheidsrechters erbij! 
 
 

DK VELDVOETBAL 
Op vrijdagavond 1 juli zal het DK veldvoetbal plaatsvinden. De organisatie is dit jaar in handen van COVS Horst-
Venray en het toernooi zal plaatsvinden op het veld tegenover clubhuis “De Trefhove” van COVS Horst-Venray, 
Wittebrugweg 7, 5961 NJ te Horst. 
SVO Venlo zal hier ook vertegenwoordigd zijn met een team. Mocht jij het team nog willen versterken, neem dan 
contact op met de elftalcommissie via koen.lenssen@svovenlo.nl of nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. 
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TOTO EK VROUWEN 2022 
Op woendag 6 juli 2022 zal het Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal in Engeland van start gaan. Het 
Engelse Manchester met het prachtige Old Trafford stadion zal het decor zijn van de openingswedstrijd tussen 
Engeland en Oostenrijk. 
 
Traditiegetrouw wordt er door SVO Venlo E.O. weer een TOTO georganiseerd waarin jij jou kennis over voetbal 
kunt laten gelden. Wie wordt Europees Kampioen 2022 bij de dames? Gastland Engeland, ons Oranje, 8-voudig 
Europees Kampioen Duitsland of toch een outsider zoals Finland of Oostenrijk? Deel jou mening doe mee! 
Dit kan als volgt; 

1. Online; Vul het excel document in bijlage in, sla deze op en verstuurd deze onder vermelding van je naam 
(b.v. “SVO Vrouwen Euro 2022 Toto – Voornaam Achternaam”) via de e-mail in naar toto@svovenlo.nl. 
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 5 juli. Formulieren die later worden ingestuurd zullen deze niet meer verwerkt 
worden. 

2. Hardcopy; Print het excel document in bijlage uit, vul deze in en lever deze in bij een van de organisatoren, 
Nico van den Beucken, Theo Hoeben of Pieter-Jan Janssen. Dit kan tot uiterlijk donderdag 30 juni 
2022. Formulieren die later afgegeven worden kunnen niet meer tijdig verwerkt worden. 

 
Deelname kost €5,- en kan bij een van de organisatoren voldaan worden. 
Op donderdag 4 augustus zal de prijsuitreiking plaatsvinden in Huize Unicum. 
Wij hopen op een grote deelname. 
 
 

SLUITINGSMIDDAG/AVOND 
We hebben de bedoeling om op zaterdagmiddag 2 juli a.s. vanaf 17.00 uur een wandeltocht te organiseren voor 
de hele familie. Onderweg zal er een versnapering zijn en na afloop wat te eten ( i.p.v.  snert). 
Omdat er een en ander besteld moet worden verzoeken we voor 15 juni je op te geven bij een van de SOC 
leden. 
 
 

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. 
 
 

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). 
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HULDIGING JAN OTTENHEYM 

Dinsdag 10 mei zijn Huub Lankreijer en Sander Huijs naar Jan Ottenheym geweest om hem te huldigen voor zijn 
50-jarig lidmaatschap bij de SVO. In een afgeladen volle woonkamer met veel familie kreeg Jan de 
onderscheiding, dinerbon en de bos bloemen die bij deze mijlpaal hoort. Op de foto zie je hoe de kleindochter van 
Jan hem de speld opspeld.   
 

 
 

OM TE NOTEREN  
23 juni 2022  SVO Pubquiz 
25 juni 2022  NK Veldvoetbal te Beuningen 
30 juni 2022  Sluiting aanmeldtermijn EK TOTO (hardcopy) 
01 juli 2022  DK Veldvoetbal te Horst 
02 juli 2022  Sluitingsmiddag/Avond 
05 juli 2022  Sluiting aanmeldtermijn EK TOTO (digitaal) 
21 juli 2022  Finale jeu de boules 2022 
02 september 2022 Openingsavond 
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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. 
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