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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 
 VENLO EN OMSTREKEN 
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Beste sportvrienden, 
  
Als Stevie Wonder onze toto ingevuld had, had hij waarschijnlijk nog 
meegedaan om de prijzen ook. Het WK vliegt alle kanten op en dat maakt het 
alleen maar leuk om naar te kijken. Waar je wel altijd van op aan kunt, is dat 
de decembermaand bij de SVO vol activiteiten zit! Een avond voor 
scheidsrechterscoördinatoren, het kerstkienen, de snertloop, in januari de 
nieuwjaarsinstuif en Heel Holland Spelregelt. We hopen zoveel mogelijk 
leden, verenigingsscheidsrechters, sponsoren en andere geïnteresseerden te 
mogen verwelkomen in Huize Unicum. Ondanks de huidige energieprijzen 
staat de verwarming aan en staat de deur voor iedereen wagenwijd open!  
 
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, 
maar dit schuift door naar 2025, zodat West alsnog het 
congres kan organiseren in 2024.  
 
 

GEEN TRAINEN 05 JANUARI IVM 
NIEUWJAARSINSTUIF 
In verband met de nieuwjaarsinstuif zal er donderdag 5 
januari geen training zijn. 
 
 
 

KEUKENDIENST  

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 
26.01 Carlo Jacobs 
02.02 Theo Thommassen 
09.02 Jan Vermeer  
 
   
    

Maandbulletin December 2022 
 

VERJAARDAGEN 
 
De volgende personen zijn jarig: 
 
 

11-12  Mw. Bruekers-Beelen (66) 
20-12   Carlo Jacobs (64) 
23-12   Lidwien Hummelink (40) 
23-12  Remco Vervoort (27) 
23-12  Steve Janssen (24) 
 28-12   Mw. Claus-Driessen (66) 
05-01   Mw. Jansen-Bouten (57) 
  
 
 

Al deze mensen van harte proficiat  
en nog vele jaren. 
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SNERTWANDELING 
Op dinsdag 27 december a.s. is weer onze bekende snertwandeling. Deze avond is bestemd voor alle leden met 
hun partner, huisgenoten, kinderen en kleinkinderen. We komen om 18.30 uur bij elkaar in ons clubhuis, zodat de 
eerste groep om uiterlijk 19.00 uur kan vertrekken. Na afloop is er uiteraard weer heerlijke snert. Er zal voor 
mensen die geen snert lusten iets anders zijn. Onderweg zullen we ook weer de gebruikelijke tent met lekkers 
zoals koffie, warme chocomel, wafels met slagroom en natuurlijk Apfelkorn en Jägermeister ergens in het donker 
tegenkomen. Denk aan een lichtgevend vestje. Ook gemakkelijke schoenen en een zaklamp zijn wellicht gewenst. 
Opgeven is niet noodzakelijk, maar het is in verband met de organisatie wel handig als we weten hoeveel mensen 
er ongeveer komen. Dus a.u.b. even bij Hay Bos doorgeven dat je meedoet en hoeveel fans je meeneemt. 
 
 

LOTTO-CLUBHUIS 
Het jaar loopt weer teneinde en het zou voor onze lotto-man Louis fijn zijn als iedereen betaald zou hebben. 
Weet je niet of je nog iets moet betalen neem dan even contact op met Louis. 
Verder hopen we dat jullie weer in grote getalen meedoen in het komende jaar. 
 
 

DK/NK ZAALVOETBAL 
Op zaterdag 7 januari zal in samenwerking met district Zuid 1 het DK zaalvoetbal plaatsvinden. Dit alles zal 
plaatsvinden in Bladel. 
Tevens zal op zondag 14 januari het NK plaatsvinden in Zeeuws-Vlaanderen. 
Voor beide data zoeken we nog spelers, dus heb jij zin om mee te doen? Stuur dan even een berichtje naar 
koen.lenssen@svovenlo.nl. 
 
 

AVOND SCHEIDSRECHTERSCOORDINATOREN 
Op woensdag 7 december organiseren we in Huize Unicum een avond voor scheidsrechterscoördinatoren van de 
voetbalverenigingen uit onze regio. Doel van de avond is verbinden en onderzoeken hoe we van elkaars expertise 
kunnen profiteren. Mocht je scheidsrechterscoördinator zijn en interesse hebben om deel te nemen, wees welkom! 
Tot de 7e! 
 
 

WK-TOTO 
Met de poulefase bijna gespeeld begint hebben de deelnemers van de WK TOTO weer een tussentijdse 
tussenstand ontvangen, waarin alles nog zeer dicht bij elkaar ligt. Het is dus nog zeker geen uitgemaakte zaak wie 
zich dit WK de kenner mag noemen! 
 
 

KERSTKIENEN 
Op vrijdag 16 december a.s. is er weer ons jaarlijkse Kerstkienen. We beginnen om 20.30 uur te strijden om fraaie 
prijzen. Al onze leden met hun partners en hun huisgenoten boven de 16 jaar zijn van harte welkom. De prijs 
bedraagt € 7.50,- voor 2 kaarten en men kan nog eventueel een 3e kaart kopen voor € 2.50,- extra. De 
clubhuiscommissie zal zorgen dat ons clubhuis in een mooie kerstsfeer versierd is en de SOC zal voor leuke 
prijzen zorgen. De traditionele wildbonnen zullen uiteraard zeker niet ontbreken. Dus kom allen dan maken we er 
een gezellige avond van. 
 
 

mailto:koen.lenssen@svovenlo.nl
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NIEUWJAARSINSTUIF 
Op donderdag 05 januari a.s. zal weer de Nieuwjaarsinstuif gehouden worden. Na het succes van de afgelopen 
jaren rekenen we weer op een grote opkomst. We hopen alle leden met hun partner vanaf 20.00 uur in ons 
clubhuis te mogen begroeten. Natuurlijk is er ook weer een Mystery Guest. Na Wiel Theeuwen, Wiel Verstappen, 
Cristel Roulaux, kok Philippe, Ger Koopmans, Cees Rullens , Ramon Testroote en Bas van der Zwaan 
en in 2019 Robin Hensgens, verwachten we dit jaar weer een verrassende gast te mogen begroeten. 
Er zal deze avond voldoende te drinken en te eten zijn. Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 

 
 
WIJZIGING CONSUMPTIEPRIJZEN 
Zoals bij velen, wordt ook de SVO getroffen door de inflatie. Door stijgende kosten ziet het bestuur zich 
genoodzaakt de consumptieprijzen te verhogen om zodoende balans te houden in de inkomsten en uitgaven. 
Deze prijsstijging zal per zondag 8 januari 2023 in gaan. Vanaf dat moment zullen de volgende prijzen gelden; 
€20,- voor 10 munten, op clubavonden €19,- per 10 munten. Maak op de nieuwjaarsinstuif dus nog gebruik van de 
oude prijzen! 

 
 
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 
 
 

TRAINERSOPLEIDINGEN 2023 

In het voorjaar van 2023 organiseert de COVS weer een Trainersopleiding. Deze opleiding zal bestaan uit 4 
avonden van circa 2.5 uur per avond. Daarnaast zal er een studielast van circa 8 uur van toepassing zijn.  
Op dit moment is het voornemen deze avonden in de omgeving van Utrecht te organiseren, tenzij er veel 
aanmeldingen uit dezelfde regio zijn, dan zal overwogen worden deze opleiding in de betreffende regio te 
organiseren. De kosten worden gedekt door de COVS en de SVO.  
Indien je interesse hebt kun je dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Deadline hiervoor is uiterlijk 31 
december 2023. 
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OM TE NOTEREN  
16 december 2022: Kerstkienen 
27 december 2022: Snertloop 
05 januari 2023:  Nieuwjaarsinstuif → LET OP! GEEN TRAINING! 
09 januari 2023:  Heel Holland Spelregelt 
07 januari 2023  DK Zaalvoetbal (Bladel) 
14 januari 2023:  NK Zaalvoetbal (Zeeuws-Vlaanderen) 

 
 

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. 
 

 


