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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
De oefen- en bekerwedstrijden zitten er weer op en de eerste 
competitiewedstrijden zijn weer gespeeld! Zelf hebben we natuurlijk ook op 
een mooie openingsavond het seizoen geopend. Velen waren aanwezig en 
we hebben op een mooie manier onze jubilarissen en vertrekkende 
bestuursleden in het zonnetje kunnen zetten. Ger en Geert zijn nu allebei Lid 
van Verdienste van onze vereniging. Trots kunnen we zijn op de manier hoe 
zij zich ingezet hebben voor de vereniging in de afgelopen jaren! Ook Paul 
Cornelissen, Theo Hoeben en Theo Thommassen hebben een mooie speld 
mogen ontvangen voor hun langdurige lidmaatschappen. Ook daar zijn we 
ontzettend trots op! Hopelijk mogen we in de toekomst nog veel van dit soort 
avonden hebben! 
 
Sander Huijs 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals jullie gemerkt hebben is er in september geen maandbulletin geweest 
Alle informatie die is in dit maandbulletin geconsolideerd. 
 
 

OPENINGSAVOND 
De openingsavond op vrijdag 2 september jl. was een groot 
succes. Op deze avond zijn drie jubilarissen gehuldigd. 
Paul Cornelissen 25 jaar lid, Theo Hoeben en Theo 
Thommassen waren 40 jaar lid. Ze werden alle drie in het 
zonnetje gezet en voor de partners was er een mooie bos 
bloemen. Tot grote verassing werden Ger Heijlgers en Geert 
Cox beiden benoemd tot lid van verdienste van onze 
vereniging. Ook zij werden in het zonnetje gezet en voor hun 
partners was er een mooie bos bloemen. 
Names de COVS werden Nico van de Beucken 
onderscheiden met de zilveren scheidsrechter en Pieter-Jan 
Janssen werd verrast met de Gouden scheidsrechter.  
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VERJAARDAGEN 
De volgende personen zijn jarig: 
 
     06-10      Marco Pennings (36)  

07-10  Hay Bos (75) 
17-10  Koen Lenssen (31) 
18-10  Gary van der Steur (67) 
21-10  Martijn Janssen (28) 
24-10  El Holthuisen (71) 
26-10   Mw. Eggen-Stengler (46) 
27-10  Theo Thommassen (70) 
30-10  Mw. Engelen-Witt (57) 
03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (53)   
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 

 
  
  

 

KEUKENDIENST  

  
06-10 Theo Hoeben 
13-10 Piet Philipsen 
20-10 Carlo Jacobs  
27-10 Theo Thommassen 
03-11 Ton Schnitzler 
10-11 Jan Vermeer 
17-11 Theo Hoeben 
24-11 Piet Philipsen 
01-12 Carlo Jacobs 
08-12 Theo Thommassen 
15-12 Ton Schnitzler 
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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. 
 
 

NICO SLAVENBURG BOKAAL 
Op de openingsavond werd ook de winnaar bekend wie de winnaar was van de Nico Slavenburg trofee. 
Deze zou uitgereikt worden door Nico maar Sander nam de honneurs waar want Nico zelf was de winnaar 
 
 

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. 
 
 

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER 
Van 1 tot en met 9 oktober 2022 is de Week van de Scheidsrechter. Dit is een sportbreed initiatief waarbij het 
uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat. 
Samen met de Scheidsrechtersvereniging Roermond organiseert de Scheidsrechtersvereniging Venlo en 
Omstreken daarom een technische avond. De avond wordt gehouden in het clubgebouw van de SVO, Huize 
Unicum. Het adres is Leutherweg 188 in Venlo. 
Meer informatie over deze avond is te vinden in de separate communicatie welke 26 september jl. naar alle leden 
is verstuurd. 
 
 

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). 
 
 

WK-TOTO 

De ene TOTO is nog niet uitgereikt en de volgende staat alweer voor de deur. Ditmaal de TOTO voor het WK in 
Qatar welke op 20 november zal beginnen met de wedstrijd Qatar – Ecuador. Ons Oranje zal op 21.11 aanvangen 
met een wedstrijd tegen Senegal, waar regerend wereldkampioen Frankrijk een dag later zal aantreden tegen 
Australië.  
Een nieuwe ronde, en dus nieuwe kansen! Wie gaat er dit jaar met de hoofdprijs vandoor? Vul het formulier in 
bijlage in en doe mee! Deelname kost €5,- en opgeven kan door uiterlijk donderdag 13 november het hardcopy 
formulier in te leveren bij de organisatie, Theo Hoeben of Pieter-Jan Janssen. Je kunt het formulier ook digitaal 
insturen via toto@svovenlo.nl. In dat geval is de deadline zaterdag 19 november 
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WWW.SCHEIDSONLINE.NL  
Zoek jij wel eens informatie over spelregels? Informatie omtrent contactgegevens van de KNVB of de COVS-
verenigingen? En vind jij het ook zo’n puzzel om de juiste informatie te vinden? Collega scheidsrechter Danny van 
Veenendaal heeft een nieuwe website gelanceerd, www.scheidsonline.nl. Op deze website staan spelregels, 
beeldfragmenten, spelregelwijzigingen, wedstrijdinformatie en allerlei contactgegevens. 
 
 

OM TE NOTEREN  
06 oktober 2022 Technische avond Week van de Scheidsrechter 
16 december 2022 Kerstkienen 
27 december 2022 Snertloop 
05 januari 2023 Nieuwjaarsinstuif 
09 januari 2023 Heel Holland Spelregelt 
 
 

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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