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leveren kopij graag vóór 19 februari 2020 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Helaas hebben wij weer afscheid moeten nemen van een lid, er is een leuk verslag van het kersttoernooi Biljart, 

de tafeltennis is in het nieuw  en de nieuwjaarswens vanuit het hoofdbestuur.  

Aangezien dat dit de eerste nieuwsbrief van het jaar 2020 is, wensen wij jullie namens de redactie een heel 

gezond, gelukkig en voorspoedig 2020 toe.  

 

 

                            IN MEMORIAM 
                             Op Vrijdag 13 december 2019 is ons lid 

                                                 Mevr. J. van Hoof 

                overleden 
                                 Mevr. Van Hoof was lid van de sectie Senioren  

                           Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

  

 

Beste sectieleden van de SSOVH, 

Graag richt ik mij, namens alle leden van het SSOVH Hoofdbestuur, tot u. Het is buiten, als ik dit schrijf, 
vrieskoud en gaat de thermostaat wat hoger. Het lijkt wel naar mate we ouder worden, we koukleumen 
worden. In mijn actieve NS tijd had ik daar niet of nauwelijks last van. Lopend in mijn colbertje over 
de perrons in alle weersomstandigheden. U krijgt de Frontsein Nieuwsbrief na 15 januari 2020, toch wil 
ik u namens mijn collega’s in het Hoofdbestuur u en alle leden in de diverse secties nog een Gelukkig 
Nieuwjaar toewensen in goede gezondheid. Dat 2020 een rustig jaar mag gaan worden, minder turbulent 
dan 2019. Hopelijk mag uw vereniging weer wat groeien, en profiteren de secties hiervan. De sectie 
Fitness heeft mogen profiteren van een nieuwe voorzitter, die met zijn tomeloze energie en enthousiasme 
anderen wist te inspireren dat weer tot uiting kwam in het opknappen van de sportzaal. Hopelijk mogen 
de badminton leden, die op dit moment nog maar met zijn zevenen zijn, ook weer een toename tegemoet 
mogen zien van nieuwe leden. Maak eens een afspraak met ze, ga eens mee, u gaat het misschien vast 
leuk vinden. Ook al slaat u eens mis, nou en? Er staan geen camera’s op u gericht.  En voor de sectie 
Senioren, als u nog niet kwam, of nog geen lid bent, wordt het dan dit jaar eens. We houden op alle 
woensdagmiddagen een inloopmiddag, aanvang om 14:00 uur. Er is ruimte voor tafeltennis, darten, 
kaarten en biljarten. Maar ook voor gewoon even bijkletsen is ruimte. Overigens kunnen op de 
dinsdagavonden de sectie tafeltennis nog leden gebruiken. Hoewel het er wel eens hectisch aan toe kan 
gaan, is het er reuze gezellig. De sectie bestuursleden en het hoofdbestuur kijken uit naar uw komst. 
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Geef deze Nieuwsbrief eens aan een collega. Graag wil ik besluiten met een warme sportieve groet. 
Namens, Rinus van Lierop, Joop Ozek, Math Velders, John van Kessel, Jo Ampts, Jo Buijsen, Niki 
Smeets en Frans Evers. 

 

 

Op dinsdag 19-11-2019 werd in de Spuiklep de nieuwe outfits voor de tafeltennissers van de SSOVH  

Uitgereikt. 

                                            

 

Foto boven, in het midden de voorzitter mevr. Nelly Wijnands, links dhr. George Steins, sponsor van 

de sportsokken en rechts dhr. Paul Otker, verzekeringen uit Schinnen en sponsor van de shirts met 

opdruk. Hierna werd het nog een gezellige avond. 
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Kersttoernooi 2019 
(Een opmerkelijke comeback) 
Op zaterdag 21 december werd het jaarlijkse Kersttoernooi gespeeld door de leden van de sectie 

biljart, dit jaar met een opmerkelijk hoge deelname: maar liefst 16 biljarters waren  van de partij. 

Omdat er in het speelschema op 21 december maar plaats is voor 8 deelnemers werden in de 

voorafgaande weken kwalificatieduels gespeeld. Die partijen leidden hier en daar tot grote 

verrassingen, zo werden o.a. de winnaar van 2018, Frans de Wildt, de nummer 2 van de 

competitie, Guy Borghans en titelkandidaten Harry de Wildt en Ari Anker uitgeschakeld door 

resp. Hilbert Grimmius, John Wijnands, Wim Colenbrander en Ger Wijnands. 

Op de dag van het toernooi moest Herman Garritzen, die in de voorronde verantwoordelijk was 

geweest voor de uitschakeling van Boy van der Heijden, helaas afzeggen vanwege een fikse griep. 

Hierdoor mocht de "beste verliezer" uit de voorronde alsnog deelnemen aan het eindtoernooi, 

een kans die Harry de Wildt, winnaar in 2017,  met beide handen aangreep, zoals we verderop 

zullen zien...... 

Het toernooi begon om 13:00 uur met vier kwartfinalepartijen. Harry liet meteen zien dat het 

hem menens was en zette Wiel Baten in 20 beurten opzij. Hilbert deed daar een stevige schep 

bovenop door in 12(!) beurten te winnen van Wim Colenbrander met een voor hem uitzonderlijk 

hoog gemiddelde van 4,42 caramboles. Ger Wijnands, de rookie in ons midden, pas dit jaar 

gestart met biljarten, schakelde Wiel Wegh verrassend uit in slechts 19 beurten en Leo Cremers 

versloeg John Wijnands in een partij waarin John lange tijd de beste papieren had maar Leo net 

op tijd het roer wist om te gooien. 

In de halve finales werden door oud-voorzitter Leo van den Eijnden, die de loting verrichtte, de 

volgende spelers aan elkaar gekoppeld: Hilbert Grimmius tegen Leo Cremers en Harry de Wildt 

tegen Ger Wijnands. 

Hilbert zette zijn sterke spel uit de eerste ronde voort en zette Leo gedecideerd opzij. 

Harry, die 's ochtends nog had gedacht het toernooi als toeschouwer bij te wonen, had moeite 

om de goede vorm te vinden, maar vond na 36 beurten toch de weg naar de finale en verwees 

Ger naar de wedstrijd voor plek 3 en 4. 

In de partij om plaats 3 zag het er na 28 beurten naar uit dat Ger voor een daverende verrassing 

ging zorgen door in zijn eerste jaar de bronzen medaille te winnen met nog maar 3 caramboles te 

maken tegenover de 11 die Leo nog nodig had. In de daarop volgende 8 beurten wist hij echter 

nog maar één keer te scoren en maakte Leo de partij uit en behaalde zodoende de derde plaats. 

Door zijn uitstekende spel in de eerste twee rondes gold Hilbert voor de meeste toeschouwers als 

favoriet voor de titel. Harry zou zichzelf in de finale moeten overtreffen om de man in vorm te 
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verslaan. En zo geschiedde: Hilbert miste caramboles die hij in de vorige rondes "met de ogen 

dicht" maakte en Harry liet geen enkele kans liggen en won overtuigend in 24 beurten. Na zijn 

overwinning  in 2017 dus een opmerkelijke comeback, eerst de uitschakeling  in de voorronde en 

daarna een met beide handen aangegrepen herkansing!  

De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet voor de biljarters en hun partners waar gezellig 

werd nagepraat over een mooi verenigingsjaar met een uitstekend verlopen competitie en een 

zeer geslaagd kersttoernooi.  

De uitslag van het Kersttoernooi 2019: 

1. Harry de Wildt 

2. Hilbert Grimmius 

3. Leo Cremers 

 

Na afloop werden tijdens de prijsuitreiking nog 2 bekers uitgereikt: 

De winnaars van de Onderlinge Competitie 2019: 

1. Frans de Wildt 105 pnt 

2. Guy Borghans 102 pnt 

3.Leo Cremers  90 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): 

Frans de Wildt 115,75% 
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Co tri uie edraagt 

€ ,- per jaar 

e  de se ies aar a  lid 

Biljart € ,- 

Bridge € ,-  plus  € ,- Co puter € ,-  plus  € ,- 

Cou try € ,- 

Fit ess € ,-  plus  € ,- 

Fotograie € ,- Se iore  € ,-  plus  € ,- 

Tafelte is € ,- Bad i to  € ,- 

Wat heet de 

 

SPOORWEG SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING HEERLEN 

 

alle aal te iede  ? 

 

Geef oor het o t a ge  a  de Fro tsei  Nieu s rief jou  

E- ail adres door aa  de SSOVH Lede ad i istraie. 

 

lede ad i istraie@sso h. l 

 

Kijk oor eer i for aie op 
de SSOVH e site. 

.sso h. l 
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