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Jaargang 69 volgnr. 1 / januari 2017

Voorzitter:  
Jo Paffen 
06-16889012 
045-5743084 
voorzitter@ssovh.nl 
 
Secretariaat: 
Schaesbergerweg 157 
6415 AG  Heerlen 
secretaris@ssovh.nl 
 
Penningmeester: 
Jo Ampts 
06-47252779 
penningmeester@ssovh.nl 
NL52 INGB 0001207122 
 
De Spuiklep: 
06-83643284 

 
Coördinator Spuiklep: 
Jo Ampts 
 
Ledenadministratie: 
Haghenstraat 4E 
6461 VT  Kerkrade 
ledenadministratie@ssovh.nl 
 
Storing Keycard: 

045-5726149 

 

Redactieleden: 

Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Rinus van Lierop 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl

 
 
Januari 2017 
 
01 GESLOTEN 
02 Nieuwjaarsreceptie SSOVH 
03 Tafeltennis 
04 Senioren bestuursverg. 
07 Computer 
08 Country 
09 Bridge / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren ledenverg. / Zelfverdediging / Toneel 
12 Biljart 
15 Country 
16 Bridge / Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
19 Biljart 
22 Country 
23 Bridge / Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
26 Biljart 
29 Country 
30 Bridge / Biljart 
31 tafeltennis 

 
 
Februari 2017 
 
01 Senioren , Zelfverdediging  Toneel 
02 Biljart 
04 Carnaval Opbouw  
05 Kinder Carnaval VV De Eekheuëre 
06 Bridge , Biljart , opruimen Carnaval 
07 Tafeltennis 
08 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
09 Biljart , Foto Reflex 
11 Country 
12 Jaarvergadering 70 jaar SSOVH , Country 
13 Bridge , Biljart , Jaarvergadering LTM’72 
14 Tafeltennis 
16 Biljart 
19 Country   
20 Bridge , Biljart 
21 Tafeltennis 
22 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
23 Biljart , Foto Reflex 
25 Inhalen Prins van Heerlen  
26 GESLOTEN Carnaval 
27 GESLOTEN Carnaval 
28 GESLOTEN Carnaval 
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Inleveren kopij graag vóór 16 februari 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Namens de redactie voor iedereen de beste wensen, goede gezondheid en alle goeds voor 2017! 

De digitale nieuwsbrief draait nu al een tijdje mee, toch kan er altijd iets verbeterd worden. Er is door 

de ledenadministratie een nieuwe mailinglist aangemaakt met alle recente mailadressen. Iedereen 

die zijn mailadres heeft doorgegeven, moet nu de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Echter fouten zijn 

nooit uit te sluiten. Mocht iemand de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen en dit wel graag willen, 

geef dan zo snel mogelijk het email adres door. Op die manier blijft de mailinglist helemaal up to 

date en blijft niemand van leuke, gezellige nieuwtjes van de secties en de Spuiklep verstoken.  

Verder wordt er nog steeds iemand gezocht, is er flink gebiljart en hebben we winnaars, het 

financiële plaatje wordt doorgegeven, een terugblik van de senioren, een vooruitblik van de SSOVH 

en wordt er dit jaar weer flink gesport! 

Namens de redactie veel leesplezier,  

Jolanda Zegers

 
 
 
 

 

 

In Memoriam        
         Op zondag 8 januari 2017 is 

              Elly van Lierop 

                                         Overleden. 

Elly was lid van de sectie Senioren en de laatste jaren vooral Steunlid. 

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 

 
 
 

http://www.ssovh.nl/
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GEZOCHT: een nieuwe voorzitter voor de 

Evenementencommissie. 
 

Vind je het leuk om te organiseren en wil je graag betrokken zijn bij de evenementen van de 

SSOVH? Meld je dan aan!                       

 

Je aanmelding of verzoek om meer informatie kun je sturen aan Rinus van 

Lierop (r.v.lierop@home.nl)  

   

Beste leden fitness Mammoet,  

  

Nog een paar dagen en het sportieve jaar 2016 zit er op. Namens alle bestuursleden wens ik u alle 

goeds en vooral een gezond nieuw jaar toe. We verwelkomen 2017. Ook weer een sportief jaar? 

Laten we het hopen. Met onze sectie gaat het in ieder geval uitstekend. Wat dat betreft geen klagen. 

Toch maakt het bestuur zich wel degelijk zorgen. Uit onze sportruimte verdwijnen sportattributen. En 

daar zijn we niet blij mee. Het wachten is op het moment dat de grotere spullen worden 

meegenomen. Want vroeg of laat gaat de hometrainer of de loopband ongewenst de deur uit. Nog 

steeds hopen we dat het meevalt, geen dief in sportkleding, maar dat het weer terugkomt. Even 

geleend, zullen we het maar noemen. U die dit doet en dit nu leest; houd er mee op, breng het weer 

terug. Het is door uw mede sporters wel financieel opgebracht. Jammer dat we elkaar niet meer 

kunnen vertrouwen. En hoe voelt het om met gestolen goed thuis te sporten? Wat zegt u tegen uw 

partner? Al terugkijkend zijn we goed op weg. Komend jaar bestaat onze SSOVH 70 jaar. Zo oud is 

onze sectie niet. Ooit begonnen in de oude bedrijfsarts -ruimte. Met veel enthousiasme ingericht 

door sporters die nu nog actief zijn. Nu in een ruimte die er best wezen mag. Met nog steeds 

enthousiaste bestuursleden die de spullen onderhouden en/ of repareren. Dit jaar gaat het 

onderhoud aan de heren toilet en douche verder. De aannemer werd getroffen door een ziekte. Hij is 

herstellende en gaat verder. De dames douche en toilet is prachtig geworden. Nogmaals iedereen 

alle goeds en ga goed met lichaam en geest om. 

Namens het bestuur, Frans Evers 

Secretaris SSOVH sectie Fitness Mammoet 

 

mailto:r.v.lierop
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 Memo van de Ledenadministratie 

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

deze wijze worden jullie alvast geïnformeerd.  

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

Ledendatabase genoteerd staat en de daaraan verbonden contributie. 

In onderstaand overzichtje 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 dezen 

maatgevend! 

Sectie  SSOVH Basis 
Contributie 

Sectie 
Contributie 

Extra 
Contributie 

Totaalbedrag 
Contributie  2017 

SSOVH steunlid € 17,00   € 17,00 

     

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 weer kort om jullie 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 welgemeende dank! 

Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
ledenadministratie@ssovh.nl 

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl
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Kersttoernooi 2016 Sectie Biljarten   
  

17 december werd het jaarlijkse kersttoernooi van de sectie biljart gehouden en wel voor de 51e 

keer. De volgende spelers werden aan elkaar gekoppeld in  de kwartfinale met de uitslag:  

Wiel Baten – Leo Wijnands    0 -2   Leo speelde een puiker partij en gaf Wiel geen kans  

Guus Brandt – Boy van de Heijden 2 – 0  Boy was ingevallen voor de zieke Guy Borghans maar                                                                                               

kon geen potten breken  

Leo Cremers – Herman Garritzen 2 – 0   titelverdediger Leo was veel te sterk voor Herman  

Harry de Wild – Wim Colenbrander 2 – 0  ondanks goed spel moest Wim toch de winst aan Harry 

laten. 

Over het algemeen werd tijdens dit toernooi goed gespeeld. Enkelen speelden zelfs ver boven hun 

eigen moyenne, terwijl anderen genoegen moesten nemen met een bescheiden plekje.  

De vier halvefinalisten hadden allen boven hun eigen gemiddelde gespeeld en dat beloofde wat voor 

de partijen, die als volgt werden geloot: Guus Brandt -  Leo Cremers  en Harry de Wildt – Leo 

Wijnands. 

Het beloofde spannende partijen te worden en dat werd het ook deels. De grote kanshebber Leo 

Cremers liet zien dat hij het afgelopen jaar stukken vooruit is gegaan in zijn spel. Guus kwam niet in 

het ritme en verloor kansloos, ondanks dat hij net onder zijn gemiddelde speelde.  

In de andere partij was het spannender. Niemand wilde  voor de andere onderdoen en dat 

resulteerde in een  nipte overwinning voor Harry die zich daarmee plaatste voor de finale, waarin hij 

moest aantreden tegen Leo Cremers; de winnaar van 2015.  

De strijd om de derde plaats tussen Guus Brandt en Leo Wijnands werd ook even spannend. Guus 

speelde boven zijn  gemiddelde, maar Leo steeg boven zichzelf uit en wist overtuigend de 3e plaats 

voor zich op te eisen. Chapeau!  

 Dan de finale tussen Harry de Wildt en Leo Cremers, respectievelijk de nummers 6 en 2 uit de 

afgelopen onderlinge competitie. Leo liet er geen gras over groeien en maakte duidelijk wie dit jaar 

de beste speler was. Hij liet zien waarom hij dit jaar weer in de top van de onderlinge competitie 

eindigde. Zijn spelinzicht wist hij om te zetten in het maken van prachtige caramboles en werd 

uiteindelijk onbereikbaar voor Harry. Hij wist toch tegenstand te bieden, maar niet kon voorkomen 

dat Leo Cremers voor de 2e keer in successie de oudste beker van SSOVH naar zich toe haalde.       

De einduitslag van het kersttoernooi. 1. L. Cremers. 2. H. de Wildt, 3. L. Wijnands.   

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

De “Guus Brandt-trofee” ging na heel veel rekenwerk, naar Leo Wijnands, die maar liefst 136,75 % 

van zijn eigen moyenne had gespeeld. Hij bleef hier maar nipt Herman Garritzen (136,09 %) voor met 

0,66%. 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 2016, het kersttoernooi en de Guus Brandt Trofee.   Al met al een goed 

geslaagd toernooi.  
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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.  

  

 Links: Leo Wijnands, winnaar “Guus 

Brandt”Trofee 

Midden: Lero Crermerts, winnaar 

Kersttoernooi 2016 

Rechts: Wiel Baten, kampioen onderlinge 

competitie 2016 

 

 

 

Guus Brandt

 

 

SSOVH sectie Senioren  

 Nu eens geen ‘verhaaltje’ van de voorzitter van de sectie Senioren, maar van een gewoon lid. Wel 

met instemming van het bestuur. Zo tegen het einde van het jaar is het gebruikelijk dat er wordt 

teruggeblikt. Weg mijmeren, zo zou je het ook kunnen noemen. Herinneringen van een mooi jaar. 

Hoewel het weer verschrikkelijk eindigt. Een absurde aanslag in Berlijn. Vele gewonden en een 

behoorlijk aantal dodelijke slachtoffers. Dan is het wel vreemd aandoend als we het zanggroepje 

‘Cantigo’ in een vredige omgeving hun laatste noten horen wegglijden, terwijl een paar honderd 

kilometer bij ons vandaan mensen vechten voor hun leven. Des te meer mogen wij ons prijzen in de 

veilige omgeving van de Spuiklep een prachtige kerstviering te mogen bijwonen. Waar in de pauzes 

kerststol en koffie, thee of een borreltje wordt geschonken. Een grote opkomst, veel oud-collega’s 

weer even zien. Bijpraten. Daar is zo’n middag natuurlijk ook voor. De oudste al over de negentig, de 

jongste…schrijver dezes, 63-jaar. Dan vraag ik me af, waarom komen er geen nieuwe senioren bij? 

Het antwoord: ze nemen misschien nog deel aan het arbeidsproces. want velen moeten nog tot 67-

jaar. Onwaarschijnlijk als je bedenkt dat eerder de mensen met de VUT gingen als ze 55, 56 jaar of 

iets ouder waren. Toch is het in deze vereniging of sectie goed toeven. De dames met hun sjoelen, 

hun liedjes. De mannen die in alle rust biljarten, darten of kaarten. Een Jägermeister onder 

handbereik. En de paar mannen die iedere week aan ‘hun’ tafel de wereldse problemen doornemen. 

Eigenlijk een beetje slap ouwe h…..! Nee, je zult mij geen onwelvoeglijk taalgebruik zien gebruiken. 

Wat is dit jaar snel omgegaan. In juni gingen we met een select groepje naar de Jezuïtenberg. Stil 

werden we ervan, een prachtige enthousiaste rondleiding kregen we. In september een bezoekje aan 

de Oliemolen in Heerlen gebracht. Een levendige club waar ik lid van mag zijn (hopelijk nog lang), 

bedenk ik me. Dan de filmmiddag, wat minder druk bezocht. Maar toch gezellig. En de vooruitzichten 

zijn ook feestelijk. Volgend jaar bestaat de SSOVH 70 jaar. De oprichters leven niet meer. Of wel? 

Misschien wel nog de kinderen van. Inmiddels ook al weer op leeftijd. Zouden zij geen mooie 

verhalen hebben over hun vaders die deze vereniging hebben neergezet. Ze mogen trots zijn. Een 

beetje weemoedig denk ik toch even weer aan Berlijn, daar is verdriet alom. En wij gaan in blijheid 

naar huis, geven elkaar nog een hand en wensen het allerbeste voor 2017.  

Frans Evers-Seniorenlid 
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                                           SSOVH 70 jaar jong 

In 2017 is het 70 jaar geleden dat de SSOVH werd opgericht en om precies te zijn op 22 februari 

1947. Wij willen dit heugelijke feit vieren met iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.  

Het thema is,  “Al 70 jaar kermis bij de SSOVH”.   

De datum staat al vast, dus noteer alvast deze datum  : zondag 14 mei 2017.   

Locatie in en rondom de “Spuiklep”. 

Welke invulling wij aan deze dag geven, daar zijn wij nog volop mee bezig.  Alle verdere informatie 

over deze dag krijgt iedereen via flyers, lichtkrant en Frontsein. 

 

Jo Paffen 

Voorzitter SSOVOVH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

 

 

Zaterdag 13 mei 2017 zal de stedenmeerkamp plaats vinden in Heerlen. 

Deze wordt georganiseerd door SSOVH Heerlen. 

De takken van sport zijn tot nu toe. 

Biljarten, Bowlen, Recreatiefietsen + 40 km, Jeu de Boules, Jokeren, 

Klaverjassen, Rikken, Darten, Sportvissen, Tennis Indoor, Wandelen + 18 km, 

Fietstoertocht + 100 km, Motortoertocht + 200 km, Handboogschieten, 

Mountainbiken.  

 

 


