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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Voor het eerst sinds hele lange tijd bruiste het weer in en rondom Huize 
Unicum afgelopen zaterdag. Mooi om te zien dat hele families en heel veel 
leden deelnamen aan de zomereditie van onze Snertloop! Een mooie 
activiteit om het seizoen mee af te sluiten. Voor de meesten van ons komen 
we in een rustige periode terecht, waarbij er gedacht mag worden aan 
vakantie. Zorg ervoor dat je je lichaam genoeg rust geeft om te herstellen 
voor aanvang van het nieuwe seizoen. Daarover gesproken: afgelopen 
dinsdag zijn de promoties en degradaties bekend gemaakt. Alle promovendi 
van harte gefeliciteerd! Mocht je gedegradeerd zijn of gehandhaafd zijn, zet 
‘m op! Volgend seizoen nieuwe kansen. Maar eerst een welverdiende 
vakantie… 
 
 
Sander Huijs 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEU DE BOULES 2022 
Met nog enkele wedstrijden voor de boeg begint er 
langzaam zichtbaar te worden wie de kanshebbers zijn voor 
de finale. 
Er zijn nog twee plaatsen te vergeven en de komende twee 
weken zal blijken wie Nico Slavenburg en Koen Lenssen in 
de finale zal vergezellen. 
De finale staat nu gepland voor 21 juli. We hopen op veel 
toeschouwers want elke partij is spannend. 
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VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 
 

05-07     Peter Kierkels (69) 
07-07     Rudy Klaassen (45) 
09-07     Mw. Driessen-Slik (84) 
20-07     Mw. Thommassen-Heldens (65) 
24-07   Theo Hoeben (69) 
29-07    Nico v.d. Beucken (57)  
01-08   Twan Jansen (65) 
02-08  Marc Eggen (46) 

 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 
  
  

 

KEUKENDIENST  

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 
25-08 Theo Hoeben 
01-09 Piet Philipsen 
08-09 Carlo Jacobs 
15-09 Theo Thommassen 
22-09 Jan Vermeer 
 
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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KAARTJES VVV-VENLO 
Ook volgend seizoen hebben we weer 2 kaarten voor iedere thuiswedstrijd van VVV-Venlo. Vind jij het leuk om 
een keertje naar een wedstrijd te gaan in de Keuken Kampioen Divisie? Geef je op om in de kaartjespoule 
opgenomen te worden. Uiteindelijk zal het erop neer komen dat je een aantal wedstrijden van VVV bezoekt 
gedurende het seizoen. Ben je geïnteresseerd en heb je op vrijdagavonden tijd? Stuur dan een mailtje naar 
sander.huijs@svovenlo.nl. Hij zal verder contact opnemen met de mensen die interesse getoond hebben. 
 
 

VENLO/HELMOND PAKT 4e PLAATS OP NK VELDVOETBAL 
Zaterdag 25 juni togen Mark Eggen, Geert Cox, Steve Janssen en Sander Huijs samen met 9 Helmondenaren 
naar Beuningen om deel te nemen aan het NK veldvoetbal. Na het toernooi in 2019 gewonnen te hebben, hadden 
er toch wel wat personele wijzigingen plaatsgevonden in het team. De verwachtingen waren niet heel hoog; 
sterker nog, na 2 wedstrijden was er pas 1 punt behaald. De laatste groepswedstrijd werd in winst omgezet, 
waardoor een plek in de kwartfinale tegen Amsterdam veilig werd gesteld. In een gelijkopgaande wedstrijd werd 
het 0-0, waarna Venlo/Helmond de penalty’s beter nam. In de halve finale namen we het op tegen De Mijnstreek. 
Ook hier bleef de brilstand op het bord staan, waarna we de penalty’s verloren. Ook de wedstrijd om de 3e plek 
werd na penalty’s verloren van Enschede. Al met al een geslaagde middag (meedoen is belangrijker dan winnen). 
Nijmegen bedankt voor de puike organisatie en tot volgend jaar in Amsterdam! 
 
  
SLUITINGSMIDDAG/AVOND 
Op zaterdagmiddag 2 juli a.s. hebben we een meer dan geslaagd   wandeltocht gehad voor de hele familie. 
Onderweg wasl er een versnapering drank en een banaan  Er hebben 40 personen meegelopen en die kregen 
allemaal een lot nummer waar ze in de tombela iets konden winnen. Voor iedereen was een kleine of grote prijs 
gewonnen. Als afsluiting was er voor iedereen friet en snacks. Het was lekker weer en meer dan 50 personen 
hebben nog lang genoten van een glaasje drank.  . 
Onze dank gaat uit naar de organisatoren en het bediend personeel.. 
Het was een geslaagde avond. 
Tevens hebben we die avond nog enkele leden voor VC Unicum erbij gekregen 
 
 

OEFENWEDSTRIJDEN 
Het reguliere seizoen is nauwelijks ten einde, maar de blik gaat alweer richting het nieuwe seizoen. In de bijlage 
staat het aanmeldformulier voor oefenwedstrijden. Indien je graag een oefenwedstrijd wilt fluiten kun je het 
ingevulde formulier sturen naar Nico van den Beucken, nico.vandenbeucken@svovenlo.nl. Graag in het 
onderwerp “Aanmeldformulier oefenwedstrijden <Naam> vernoemen. 
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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  
21 juli 2022  Finale jeu de boules 2022 
04 augustus 2022 Prijsuitreiking EK toto  
01 september 2022 Presentatie nieuwe spelregels 
02 september 2022 Openingsavond 
 
 

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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