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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Langzamerhand beginnen we weer serieus te trainen in aanloop naar de 
start van het seizoen in september. Zorg voor een goede voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. Ben fysiek en mentaal fit zodat je het nieuwe seizoen 
goed kunt starten. Oefenwedstrijden helpen om weer helemaal fit te worden 
(contactpersoon Nico, zie verderop in dit maandbulletin). Ontspanning op z'n 
tijd is ook belangrijk! Hopelijk zien we elkaar op de openingsavond komende 
maand! Vele jubilarissen worden gehuldigd en er zal op een gepaste manier 
afscheid worden genomen van afgetreden bestuursleden Ger en Geert, 
zeker de moeite waard om bij te zijn! Tot dan! 

 
Sander Huijs 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPENINGSAVOND 
Vrijdag 2 september is onze openingsavond.  
Dan is er feest op de berg in een nieuw paviljoen. We starten 
om 20.00 uur met eten in een buffetvorm. 
Op deze avond zullen ook de jubilarissen in het zonnetje 
worden gezet. Tevens zal er een tombela zijn. 
Graag opgeven voor voor 26 augustus bij Hay Bos of bij Jan 
Vermeer. Dit kan via soc@svovenlo.nl of  
via de opgavestrook in bijlage van dit maandbulletin. De 
kosten zijn € 7,50 per persoon 
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VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 
 

01-08   Twan Jansen (65) 
02-08  Mark Eggen (46) 
 10-08    Ton Schnitzler (60) 
16-08     Frank  Engelen (45) 
24-08  Marco Pennings ( 42) 
27-08    Jan Vermeer (68) 
28-08     Mies Thelosen-Gerrits (86) 
02-09  Jordy Hoebergen (35) 

 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 
  
  

 

KEUKENDIENST  

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 Ton Schnitzler 
29-09 Jan Vermeer 
06-10 Theo Hoeben 
13-10 Piet Philipsen 
20-10 Carlo Jacobs 
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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. 
 
 

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. 
 
 

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). 
 
 

JEU DE BOULES 2022 

In een spannende beslissingswedstrijd is Jan Vermeer kampioen Jeu de Boules 2022 geworden. Tevens dank 
aan alle deelnemers die dit jaar mee hebben gedaan voor een sportief, leuk en spannend toernooi met mooie 
wedstrijden. 
Theo Hoeben en Gary van der Steur hebben zelfd nog een beslissingswedstrijd gespeeld voor de 10e en 11e 
plaats, wat laat zien dat het Jeu de Boule leeft in de SVO. 
 
Jan ontving de bokaal uit handen van vice-voorzitter John Ruinard. Een uitgebreid verslag is op onze website te 
vinden. 
Uiteraard kan op donderdagavond ook nu de competitie ten einde is nog gewoon een balletje gegooid worden. 
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OM TE NOTEREN  
11 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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BIJLAGE 1: ANMELDING OPENINGSAVOND 

 
 
Naam :_____________________________________________komt op 2 september a.s. naar de 
openingsavond. 
 
Aantal personen ___________________________ 
 
 
Kosten € 7,50  per persoon te voldoen bij aanmelding. 
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