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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Beste sportvrienden, de klok is een uurtje teruggezet dit weekend. Bij de SVO 
gaan we echter in volle vaart door! Lekker trainen, clubavonden met voetbal, 
spelregels of een presentatie door de commissie verbetering arbitrage. Straks 
staat het WK voetbal op het programma en kunnen we genieten van 
kwaliteitsvoetbal op de donderdagavonden (SVO-toto al ingevuld?). Op naar 
de mooie decembermaand met het kerstkienen en de snertloop! Tot 
donderdag op de berg! 

 
Sander Huijs 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SCHEIDSRECHTERSCONGRES 2023 
AFGELAST 
In januari 2023 zou district West het scheidsrechtercongres 
organiseren. Door omstandigheden gaat dit congres niet 
door. Voor 2024 zou de organisatie in handen van Zuid zijn, 
wat deze afgelasting voor impact heeft zal in de komende 
periode besproken worden. 

KEUKENDIENST  

03.11 Carlo Jacobs 
10.11 Theo Thommassen 
17.11 Jan Vermeer 
24.11 Ton Schnitzler 
01-12 Theo Hoeben 
08.12 Piet Philipsen 
15.12 Carlo Jacobs 
22.12 Theo Thommassen 
29.12 Jan Vermeer 
05.01 Ton Schnitzer 
12.01 Theo Hoeben 
19.01 Piet Philipsen 
 
   
    

Maandbulletin November 2022 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 

03-11  Mw. van den Beucken- 
  Hawinkels (53  
16-11     Iris Exterkate  (23) 
17-11  Mw. Hendricks-Horstermans (70) 
19-11  Twan Keijsers (58) 
22-11  Mw. Lankreijer-van Rensen (67) 
   
 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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KAARTJES VOOR VVV-VENLO 
Vanaf dit seizoen hebben we met de SVO weer 2 kaarten per thuiswedstrijd van VVV. Wil jij graag de toppers van 
De Graafschap, Heracles en Willem II zien? Wil je graag naar de derby's met Roda JC en MVV of de talenten van 
Jong Ajax en Jong PSV in actie zien? Stuur dan een mailtje naar sander.huijs@svovenlo.nl. Je wordt dan 
meegenomen in de verdeling van de kaartjes. Help Venloos trots mee terug de Eredivisie in! 
 
 

LANDELIJKE ARBITRAGEMONITOR 
SVO Venlo is door de landelijke COVS benaderd voor feedback over het verslag van de landelijke 
arbitragemonitor. Wil jij jouw mening geven over arbitrage-omstandigheden (het klimaat, opleiding, faciliteiten etc.) 
en meedenken over verbetering hierover? Laat dit dan zsm weten via secretaris@svovenlo.nl, dan nemen we 
contact met je op om de details door te nemen.  
 
 

ORGANOGRAM KNVB 
De landelijke COVS heeft recent een bericht rondgestuurd omtrent het Organogram van de KNVB waar men 
terecht kan bij individuele scheidsrechterzaken. Hierin is contactinformatie te vinden die jou als scheidsrechter 
mogelijk kan helpen op één plek opgeslagen. Deze site wordt up to date gehouden dus zal altijd zijn voorzien van 
de meest recente data. 
Deze pagina is op de site van de landelijke COVS of via deze link (https://www.covs.nl/organogram-knvb) te 
vinden. 

 
 
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 
 
 

KNVB & ARAG SCHEIDSRECHTERS VAN HET JAAR VERKIEZING 
Er kan gestemd worden op de scheidsrechter van het jaar 2022 EN de nominaties voor 2023 staan al open.  
Neem een kijkje, breng je stem uit en/of nomineer alvast iemand voor de volgende verkiezing via  
www.scheidsrechtervanhetjaar.nl 
 

mailto:secretaris@svovenlo.nl
https://www.covs.nl/organogram-knvb
mailto:toto@svovenlo.nl
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OM TE NOTEREN  
16 december 2022: Kerstkienen 
27 december 2022: Snertloop 
05 januari 2023:  Nieuwjaarsinstuif 
09 januari 2023:  Heel Holland Spelregelt 
14 januari 2023:  NK Zaalvoetbal (Amsterdam of Zeeuws-Vlaanderen) (ONDER VOORBEHOUD) 

  
 
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. 

 


