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Januari 2019 
 
01 GESLOTEN 
02 Nieuwjaarsreceptie SSOVH 
03 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
05 Computer 
06 Country 
09 Country 
07 Bridge/ Biljart 
08 Tafeltennis 
09 Senioren 
10 Biljart 
13 Country 
14 Bridge/ Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Senioren 
17 Bridge/ Foto Kollektief Reflex 
20 Country 
21 Bridge/ Biljart 
22 Tafeltennis 
23 Senioren 
24 Biljart 
25 Pensioen Piet van der Burgt 
26 Roover 
27 Country 
28 Bridge/ Biljart 
29 Tafeltennis 
30 Senioren 
31 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 

Februari 2019 
 
02 Computer 
02 Opbouw Kindercarnaval 
03 Kindercarnaval 
03 Country 
04 Bridge/ Biljart 
05 Tafeltennis 
06 Senioren 
07 Biljart 
10 Country 
11 Bridge/ Biljart 
12 Tafeltennis 
13 Senioren 
14 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
17 Country 
18 Bridge/ Biljart 
19 Tafeltennis 
20 Senioren 
21 Biljart 
24 Country 
25 Bridge/ Biljart 
26 Tafeltennis 
27 Senioren 
28 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
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Inleveren kopij graag vóór 13 februari 2019 

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 in goede gezondheid voor 2019. Dat het jaar 2019 een jaar mag 

worden vol geluk, vreugde en allemaal mooie genietmomenten voor iedereen!!  

Het kersttoernooi van de Biljart is geweest, de sectie Biljart zoekt nieuwe leden, er is nieuws van de fotoclub, een terugblik 

van de Senioren en een afscheid van een medewerker die nu van zijn pensioen kan gaan genieten.  

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier  

J. Zegers 

 
Kersttoernooi 2018 

Op zaterdag 15 december jl. werd in de Spuiklep het jaarlijkse Kersttoernooi van de sectie biljart gespeeld. 

Nadat in de afgelopen weken de voorrondes waren gespeeld, vond de finaleronde plaats met de 8 biljarters die zich 

hiervoor hadden gekwalificeerd. 

De loting leidde tot de volgende partijen: 

Wiel Baten            - Harry de Wildt 

Frans de Wildt      - Leo Cremers 

Leo Wijnands        - Hilbert Grimmius 

Herman Garritzen - Wim Colenbrander 

Harry, de competitiekampioen van 2018 en winnaar van de laatste editie van het Kersttoernooi, zette zijn goede spel van de 

afgelopen maanden door en klopte Wiel in slechts 20 beurten. Leo Cremers moest het onderspit delven tegen een 

ongenaakbare Frans en Leo Wijnands had weinig in te brengen tegen Hilbert. 

De laatste partij tussen de "senioren" Herman en Wim moest de vierde halve finalist voortbrengen. Herman speelde een 

degelijke partij en werd daarmee de verrassende outsider bij de laatste 4. 

De loting voor de halve finales leidde (nog) niet tot een clash tussen de broers de Wildt. Herman zag zich geplaatst tegen 

Harry en Hilbert moest afrekenen met Frans.  

Terwijl Harry in de kwartfinale nog 20 beurten nodig had voor de overwinning, klaarde hij deze klus in 15 beurten. Herman 

kon ondanks het verlies terugkijken op een goede pot met een voor zijn doen goed gemiddelde van ruim 1. 

De partij tussen Hilbert en Frans kwam heel traag op gang maar eindigde uiteindelijk in een cliffhanger. De finaleplaats van 

Frans hing de laatste twee beurten aan een zijden draadje, maar Hilbert slaagde er niet in om de beslissende carambole te 

maken, waarna Frans de partij in de 38e beurt naar zich toe trok. 

In de strijd om de 3e plaats kon Herman zich niet nog een keer opladen en moest hij de eer laten aan Hilbert, die een 

uitstekend toernooi afsloot met een overwinning met een gemiddelde van 2,61. 

De finale zal iedereen nog lang heugen.....  

Harry de Wildt keek na afloop terug op een finale die hij verloor met een gemiddelde van 3,36 (!), een moyenne waarmee 

hij normaal gesproken iedere partij wint. Maar tegen broer Frans was in de finale geen kruid gewassen. Zijn te spelen 

gemiddelde van 2018 (4,21) werd in deze partij, die slechts 11 beurten duurde, verpulverd met 10,45 (!!) waarmee de 

sectie een trotse en terechte winnaar van het Kersttoernooi 2018 kent. 

De uitslag van het Kersttoernooi 2018:  

1. Frans de Wildt 

2. Harry de Wildt 

3. Hilbert Grimmius 
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Na afloop werden tijdens de prijsuitreiking nog 2 bekers uitgereikt: 

De winnaars van de Onderlinge Competitie 2018: 

1. Harry de Wildt   65 pnt 

2. Hilbert Grimmius   61 pnt 

3.Leo Wijnands / Guy Borghans 56 pnt 

De Guus Brandt Trofee  (uitgereikt aan de speler die gedurende het hele jaar de meeste progressie t.o.v. zijn te spelen 

moyenne heeft bereikt): 

Hilbert Grimmius 

         

 

S.S.O.V.H.  Sectie Biljart 

Biljartlessen 

De sectie biljarten heeft nog plaats voor enkele leden. Iedereen is welkom. Ook mensen, die nog nooit hebben gebiljart 

kunnen zich aanmelden. De mogelijkheid bestaat, om door een gediplomeerd biljartinstructeur te worden opgeleid. Hier 

zijn geen kosten aan verbonden. Biljartlessen worden in gezamenlijk overleg ingepland. 

Voor nadere informatie:  
Frans de Wildt 

Tel.: 0641118834 

 

 

 

„Fotografen Kollektief Reflex“ nieuwe Foto-groep. 

Fotoclub Reflex 88 (bekend als club van de spoorwegen en hun Spuiklep) en Foto Kollektief Zuid Limburg (o.a. bekend als 

winnaar van de bondsfotowedstrijd 2014 en 2015) hebben besloten om samen als een groep verder door het fotoleven te 

gaan. 

Vanaf 1 januari 2019 gaan ze samen verder onder de naam: “Fotografen Kollektief Reflex” 

Ons “Home” blijft de Spuiklep in Heerlen, en in de planning zit al een expositie van de “nieuwe” groep in het weekend van 9 

en 10 maart. Dan zullen wij het beste van de 2 zijden aan het publiek en fotoliefhebbers tonen. 

Hopelijk zullen wij dan uiterlijk met elkaar kennis maken. 

Namens Fotografen Kollektief Reflex, 

Hein Bonnie.  
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Beste Leden SSOVH sectie Senioren Heerlen, 

Om te beginnen wenst het sectiebestuur jullie een jaar zonder zorgen tegemoet, met veel vriendschap in overvloed. En ook 

een dosis geluk. Dan kan het jaar 2019 al niet meer stuk.  

Nu een turbulent 2018 achter de rug is, kijken we nog eens om. Het sectiebestuur is weer in de slag om voor de komende 

maanden een mooie Nieuwsbrief te maken. Als jullie dit lezen, is de nieuwjaarsreceptie op  woensdag 2 januari al weer 

verleden tijd. Komt er een Algemene Ledenvergadering aan, woensdag 16 januari. U hoort of leest er nog wel over. Het 

haringhappen, ook een happening op zich. Zal woensdag 7 maart worden gehouden. En we  gaan kijken naar een leuk 

uitstapje. U mag zelf ook best met ideeën komen. Geef uw gedachten erover maar door aan het bestuur. Vooruit, nog een 

terugblik. Prachtig hoe het Voerendaals Mannenkoor onze woensdag 19 december inloopmiddag opluisterde. Vooraf 

trakteerde het bestuur hun leden op koffie of thee. Konden de toch ruim vijftig aanwezige leden even bijpraten. Even voor 

half drie ’s middags gingen de 35! leden tellend mannen koor het podium op. Mannen met een echte baard in de keel, die 

mooie kerstliederen ten gehore brachten. Ademloos werd geluisterd. En af en toe mochten we meezingen. Soms wat 

aarzelend, maar toch, en niet altijd uit volle borst. Waren we bang om ‘af te gaan’ ten opzichte van het mannen koor? In de 

pauze kregen de leden kerststol, dik besmeerd met echte roomboter, geserveerd met koffie of thee. Sterke drank was 

overigens voor eigen rekening. Dan komt het onvermijdelijke, voor je het weet is het einde daar. Gaat het koor zelf de kelen 

laven. We kunnen het er wel over eens zijn, het was absoluut een geslaagde middag. En ja, het was een grapje (gemaakt 

door ondergetekende), want een VVK, Veluwsch Vrouwenkoor bestaat misschien wel, maar ik ken het niet. En als daar al 

alleen maar dames in zouden deelnemen, dan zijn ze vast al op leeftijd, en geen dertig jaren jong. Deze keer zal ik het 

‘verhaaltje’ eens wat korter houden. Want het is met mij wel eens puzzelen met de ruimte. Veel leden zal ik wel weer 

gezien hebben op 9 januari, maar u? Kom toch ook eens, want we missen u. Gewoon even bijkletsen. Tot vlug? 

Frans Evers 
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 1 febr. 2019 raak ik :  

                           P.v.d.Burgt 
                                          na ruim 42 jaar het spoor bijster. 

Op vrijdag 25 jan. maak ik mijn laatste rit. 

Daarna vanaf ± 15.00 uur tot laten we 

zeggen ± 18.00 uur  

         officieel afscheid in de Spuiklep                                                            

                       

 

 

 


