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06-83643284 
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Jo Ampts 
 
Ledenadministratie: 
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045-5726149 

 

Redactieleden: 

Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Rinus van Lierop 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl

Januari 2016 
 
01 GESLOTEN 
02 Computer  

2 januari Nieuwjaars Receptie SSOVH 
04 Bridge, Biljart 
05 Tafeltennis 
06 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
07 Senioren verg., Biljart 
09 Country 
11 Bridge, Biljart 
12 Tafeltennis 
13 Jaarverg, Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
14 Biljart 
16 Country 
18 Bridge, Biljart 
19 Tafeltennis 
20 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
21 Biljart 
23 Country 
25 Bridge, Biljart 
26 Tafeltennis 
27 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 

Februari 2016 
 
01 Bridge, Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
04 Biljart 
06 Inhalen Stadsprins van Heerlen, Country 

07, 08 en 09 GESLOTEN i.v.m. Carnaval 
10 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
11 Biljart 
13 Computer, Country 
15 Bridge, Biljart 
17 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
18 Biljart 
20 Country 
22 Bridge, Biljart 
23 Tafeltennis 
24 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
25 Biljart 
27 Country 
29 Bridge, Biljart 
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28 Biljart 
30 Country 

 

  
 

Inleveren kopij graag vóór 17 februari 2016 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten zie: 

www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Namens de redactie wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, de beste wensen en alleen maar goeds voor 2016 

wensen. Net de feestdagen achter de rug en nu kunnen wij ons weer opmaken voor het vijfde seizoen Carnaval. De 

brieven van de jaarcontributie worden verstuurd. Helaas moeten wij afscheid nemen van de sectie Wandelen, zij 

houden per 1 januari 2016 op met bestaan. De biljarters hebben met het kersttoernooi een nieuwe winnaar. Veel 

leesplezier.  

Jolanda Zegers 

Algemene Ledenvergadering 2016 

Namens het Bestuur nodig ik alle SSOVH-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op: 

zondag 06 maart a.s. om 10.30 uur in de Spuiklep. 

De agenda is als volgt samengesteld: 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken  
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 06 maart 2015  

(deze notulen liggen voor de vergadering gereed) 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag financiële commissie 
7. Vaststellen financiële commissie  
8. Vaststellen verenigingsbegroting  
9. SSOVH Beleidsplan 2016-2020 
10. Bestuursverkiezing  

Aftredend is: Con Verschooten, Commissaris, niet herkiesbaar. 
11. Jubilarissen 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een week voor aanvang van de vergadering op statutaire 

wijze opgeven bij de voorzitter.  

De functie van secretaris is ook nog steeds vacant en kandidaten voor deze functie kunnen zich eveneens 

opgeven bij de voorzitter. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jo Paffen Voorzitter SSOVH 

 

 

http://www.ssovh.nl/
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 Memo van de Ledenadministratie 

Over een aantal dagen zullen de SSOVH contributiebrieven weer verstuurd worden en om 

jullie daar alvast over te informeren is dit bericht. 

In de contributiebrief kunnen jullie zien voor welke sectie(s) je in de SSOVH 

Ledendatabase genoteerd staat en de daaraan verbonden contributie. 

In onderstaand overzicht zijn de contributiebedragen per sectie te lezen, de opgenomen 

SSOVH Basis Contributie à € 17,00 betaal je per lidmaatschap slechts één keer en de 

vermelding “Extra Contributie” heeft betrekking op een bedrag wat de sectie ingesteld 

heeft en hoeft dus NIET nog eens extra betaald te worden. 

Het in de contributiebrief aangegeven totaalbedrag is in deze maatgevend! 

Sectie  SSOVH Basis 
Contributie 

Sectie 
Contributie 

Extra 
Contributie 

Totaalbedrag 
Contributie 2016 

Badminton € 17,00 € 68,00  € 85,00 

Biljart € 17,00 € 13,00  € 30,00 

Bridge € 17,00 € 9,00  € 26,00 

     

Carnaval € 17,00 € 10,00 € 15,00 € 42,00 

Computer € 17,00 € 14,00 € 11,00  € 42,00 

Country € 17,00 € 8,00  € 25,00 

     

Fitness € 17,00 € 11,00 € 15,00 € 43,00 

Fotografie € 17,00 € 9,00  € 26,00 

     

Senioren € 17,00 € 5,00 €   5,00 € 27,00 

     

Tafeltennis € 17,00 € 25,00  € 42,00 

Toneel € 17,00 € 0,00  € 17,00 

     

Zelfverdediging € 17,00 € 60,00  € 77,00 

 

Verder staat in de contributiebrief vermeld hoe je de betaling kan verrichten en voor deze 

actie van jullie wil ik kort om aandacht vragen. 

Omwille van de handmatige verwerking graag per lidmaatschap één overboeking doen 

en enkel de vetgedrukte betalingsinformatie bij de overboeking vermelden. 

Als jullie op deze manier te werk gaan kan ik de betalingen eenvoudig traceren en 

verwerken. Hiervoor nu reeds mijn dank! 

Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
ledenadministratie@ssovh.nl 
 

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl
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De laatste wandeling van SOS’96 

Het onvermijdelijke is gebeurd; de tijd heeft toch een aantal van ons ingehaald. Maar we 
maken er toch een positief verhaal van. We hebben 20 jaar lang maandelijks mooie 
wandelingen gelopen. 
De stelregel vanaf het begin in 1995, “we wandelen onder alle omstandigheden” is twee 
keer niet in vervulling gegaan. Een keer lang geleden door hevige regenval en een keer 
afgelopen zomer. De wandeling naar Wuppertal moest een maand worden uitgesteld i.v.m. 
extreme hitte. 
Al met al hebben we voornamelijk in Zuid-Limburg genoten van het natuurschoon. Eens per 
jaar werd er een verre uitstap gemaakt naar het Noorden van het land of naar Duitsland. 
De laatste wandeling vond op 6 december plaats in Heerlen. Om 10.30 uur vertrokken we 
vanuit de Spuiklep. We maakten een omtrekkende beweging door het gebied van 
Eikenderveld – Terworm- Ten Esschen. Via Nieuw Husken kwamen we tegen 12.30 uur terug 
bij de Spuiklep.  
Buiten werd eerst een mooie foto van de club gemaakt. 
Daarna stond er een lunch gereed. Deze werd aangeboden door het bestuur van de 
wandelsectie. Voor en tijdens het eten is door diverse mensen gesproken, waarderende 
warme woorden. Woorden van dank zijn er eigenlijk voor iedereen binnen de wandelsectie.  
Want met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat we kunnen terugkijken op een fijne tijd. 
De voorlopers werden allen bedankt voor de mooie wandelingen die zij verzorgd hebben in 
al die jaren. Alle leden kregen een chocolade letter van de Sint. Bij Sinterklaas hoorde altijd 
een verrassing. Het bestuur werd ook bedankt voor haar werk. 
Dat heel vele handen licht werk maken werd ook vandaag weer bewezen. Nogmaals dank 
aan de groep mensen die alles hebben voorbereid om de lunch goed te laten slagen.  
En de mensen die na afloop alles hebben opgeruimd.  
Het waren 20 mooi jaren wandeljaren. 
 
José Ernste Harrie Beelen 
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Kersttoernooi 2015 Sectie biljarten  

 

Het jaarlijkse kersttoernooi van de sectie biljart op 19 december was een jubileum. Er werd namelijk 

voor de 50e keer het Kersttoernooi gespeeld. Een toernooi dat in 1966 voor het eerst werd gespeeld 

en jarenlang bekend was als het 3e zaterdag-in-decembertoernooi. Nog steeds wordt het toernooi op 

de derde zaterdag in december gespeeld, een traditie. Zelfs de originele wisseltrofee wordt nog 

steeds uitgereikt. Deze zal door een bestuursbesluit nooit eigendom worden van een van de 

winnaars.  

Guus Brandt speelde het toernooi zelfs voor de 40e keer, maar koploper is Wim Colenbrander, die 

aan alle toernooien, dus 50 keer heeft deelgenomen, een unieke prestatie van Wim. 

Het hoofdbestuur van SSOVH had besloten vóór het kersttoernooi nieuwe lakens aan te schaffen 

voor beide biljarts. Op aanraden van de firma Hendriks uit Susteren, werd besloten ook twee sets 

nieuwe ballen te kopen, waarvoor onze dank. 

In de voorrondes werden reeds onverwachte resultaten geboekt, o.a. Wiel Baten, Wim Colenbrander 

en Harry de Wildt werden kansloos uitgeschakeld De geplaatste spelers werden na de loting, als volgt 

aan elkaar gekoppeld met daarachter de uitslag. 

1. P. Blomsma   -  H. Garritzen 0 – 2    een goede partij van beide spelers 

2  L. Cremers  -  J. Wijnands 2 – 0    Leo gaf John geen schijn van kans 

3. G. Borghans - H. Ubachs 2 – 0    de nr. 1 van de onderlinge competitie speelde prima 

4. B.v.d. Heijden- G. Brandt  0 - 2 een partij, spannend tot het einde    

 

Herman Garritzen liet zien dat hij de stijgende lijn in zijn spel kon doortrekken. Ondanks de tegenstand van 

Peter Blomsma, wist Herman de partij naar zich toe te trekken. De eerste partij van Leo Cremers verliep voor 

hem uitstekend. John Wijnands kon niet opboksen tegen het voortreffelijke spel van Leo die zich plaatste 

zich voor de volgende ronde.  

De derde wedstrijd werd gebiljart door Guy Borghans en Hein Ubachs, die zich middels een vrijlot in de 

voorronde had geplaats Guy, die zich al kampioen mocht noemen van de onderlinge competitie, wist wel 

raad met het spel van Hein, die ondanks redelijk spel toch het onderspit moest delven. De vierde partij 

tussen Guus Brandt en nieuwkomer Boy van de Heijden bleef spannend tot het einde. Lang zag het er naar 

uit dat meervoudig winnaar Guus het niet zou redden, maar een tussensprint met een serie van 13 bracht 

Boy aan het wankelen. Uiteindelijk was het toch Guus die aan het langste eind trok. 

Dan de halve finales. 

Guus Brandt lootte tegen Guy Borghans, maar moest met en vreemde keu spelen, omdat zijn eigen keu stuk 

ging. Kennelijk had Guus in de vorige partij zoveel energie verspeelt, dat zijn spel niet opgewassen was tegen 

het goede spel van kampioen onderlinge competitie Guy. 

De andere halve finale werd gespeeld door Leo Cremers en Herman Garritzen. Herman kon zijn goede spel in 

de vorige partijen niet geheel oppakken en Leo groeide in de wedstrijd en wist zich uiteindelijk te plaatsen 

voor de finale. 

De strijd om de 3e plaats werd uiteindelijk in het voordeel van Herman Garritzen beslist, dier flitsend van 

start ging en Guus het nakijken gaf. Deze probeerde nog wel terug te komen, maar dat was te laat. 

Dan de finale tussen Guy Borghans en Leo Cremers, respectievelijk de nummers 1 en 2 uit de afgelopen 

onderlinge competitie. Leo begon voorzichtig aan de partij, maar wist middels een serie van 13 een 
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voorsprong te nemen. Leo liet zien waarom hij dit jaar weer in de top van de onderlinge competitie eindigde. 

Zijn sterke spelinzicht wist hij om te zetten in het maken van prachtige caramboles en werd uiteindelijk 

onbereikbaar voor Guy Borghans, die kennelijk te gespannen en nerveus was om betere tegenstand te 

bieden, maar toch in zijn 2e jaar een geweldig toernooi speelde.      

De einduitslag van het kersttoernooi. 1. Leo Cremers. 2. G. Borghans, 3. H. Garritzen.  

Proficiat alle prijswinnaars. 

Na een geweldig buffet waarbij ook de dames aanwezig waren, werden de prijzen uitgereikt. 

De “Guus Brandt-trofee” werd, evenals vorig jaar, uitgereikt aan Herman Garritzen, die maar liefst 159 % van 

zijn eigen moyenne had gespeeld. Ook hiervoor een felicitatie op zijn plaats. 

De betreffende medailles werden door de voorzitter L. van den Eijnden in samenwerking met J. Wijnands en 

ondergetekende op gepaste wijze uitgereikt, alsmede de bekers voor de winnaars van de gehouden 

Competitie 2014, het kersttoernooi en de Guus Brandt Trofee.  

 Al met al een goed geslaagd toernooi. 

Na nog enkele personen in het zonnetje te hebben gezet, wenst de voorzitter iedereen wel thuis in de hoop 

dat men geweldige feestdagen tegemoet kon gaan. 

N.B.  De top drie van het kersttoernooi en de top drie van de onderlinge competitie zijn nagenoeg 

gelijk, alleen de plaatsing is anders. 

 

  Guus Brandt 

secretaris 
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Nieuws van de Senioren 

De voorbereiding voor de kerstviering was al enige tijd in gang gezet. Op woensdag 16 december was 
het dan zover. De vaste groep vrijwilligers kleedde de zaal mooi aan. Er werd een Anton Pieck plaat 
opgehangen, de tafels werden mooi aangekleed. Hierdoor zag het er, zoals altijd, weer prima uit in 
de Spuiklep.  
Om 13.30 uur arriveerde de muzikale opluistering. Om deze kerstviering luister bij te zetten, hadden 
wij gekozen voor de ,,Stjadskapel Broenssem”. Het speciale van deze groep oudere muzikanten was 
hun kleding. Zij waren in Dickensstijl gekleed. Gastvrouw Riny van den Hurk was ook in Dickensstijl 
gekleed. Riny heette de Senioren en de muzikale groep van harte welkom. Afwisselend waren er 
Kerstmuziek en verhaaltjes die voorgedragen werden door een lid van deze groep. Annelies van 
Bergen droeg tussendoor ook nog een mooi kerstverhaal voor. Door dit alles werden wij 
ondergedompeld in de Kerstsfeer. 
Natuurlijk waren er ook koffie, thee, kerstbrood en kerstchocolaatjes. 
Een kleine attentie en een woord van dank was er voor onze bar vrijwilligers, Els Vos en Gonda 
Vervuren. Samen hebben zij ons 42 inloopmiddagen voorzien van een drankje. Tevreden gingen de 
Senioren na deze mooie middag huiswaarts. 
 
                                                    Wij wensen U en hen die jullie omringen  

                                                     Geluk in grote en kleine dingen 

                                                     Het allerbeste voor het Nieuwe Jaar 

                                                     Met veel liefs en warmte bij elkaar. 

 Bestuur Senioren.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


