
                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

  

 

Jaargang 69 volgnr. 4 / juni 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 

 

 

 

Juni 2017 
 
01 Biljart / Foto Reflex 
04 GESLOTEN 
05 GESLOTEN 
06 Tafeltennis 
07 Senioren / Arriva Bijeenkomst  
08 Biljart 
11 Country 
12 Bridge /  Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren / Zelfverdediging 
15 Biljart / Foto Reflex 
18 Country 
19 Bridge / Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Senioren / Zelfverdediging 
22 Biljart 
24 Barbecue Avond LTM ‘72 
25 Country 
26 Bridge / Biljart 
27 Tafeltennis 

28 Senioren / Zelfverdediging  
29 Biljart 
30 Feestavond W. Feenstra 40 jaar NS 
 
juli 2017 
 
01 Feestavond H. Slenders 25 jaar NS 
02 Country 
03 Bridge /Biljart 
04 Tafeltennis 
05 Senioren / Zelfverdediging 
06 Biljart 
08 CD Avond Country 
09 Country 
10 Bridge / Biljart 
11 Tafeltennis 
12 Senioren / Zelfverdediging 
13 Biljart 

15 juli t/m 5 augustus Spuiklep 
Gesloten 

 

Inleveren kopij graag vóór 29 juni 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 
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Voorwoord 

De zomer nadert en dat is niet te merken aan het weer op dit moment maar wel aan de kopij, des al 

nietemin is het toch een leuke nieuwsbrief geworden. Het jubileum is volop gevierd, er zijn een flink 

aantal sportieve activiteiten geweest. De toneelgroep geeft een NOODKREET af! 

VANAF 15 JULI TOT EN MET 5 AUGUSTUS IS DE SPUIKLEP GESLOTEN IVM VAKANTIE, daarom wensen 

wij iedereen een heel fijne vakantie en gezond en veilig weer terug voor iedereen die lekker weg 

gaat. 

Namens de redactie veel leesplezier,  

Jolanda Zegers

 

SSOVH  70 jaar 

 

Naar aanleiding van het 70-jarig jubileum heeft het hoofdbestuur van de S.S.O.V.H. op 13 mei 2017  in 

Hoensbroek bij het Biljarthuis La Plaza zes biljarttafels gereserveerd voor de sectie Biljart. Daarmee 

kon de vereniging voor de Steden Meerkamp de wedstrijden spelen. 

De deelnemers uit de aangemelde 7 steden arriveerden op tijd in Hoensbroek om te kunnen 

deelnemen aan de wedstrijden. Leo Wijnands (organisator) stelde het schema samen volgens de 

instructie ontvangen van Jan Linschoten. Dit was dan weer gemakkelijk op de computer te verwerken. 

De voorbereiding heeft enkele dagen overleg gekost, maar kon kant en klaar worden gepresenteerd. 

Hiermee waren de uitslagen van de wedstrijden van zoveel personen na 20 beurten per wedstrijd 

perfect verwerkt. Mede door de uitstekende kennis van zaken van Leo Wijnands. 

Als voorzitter ben ik dan ook trots op zo’n medewerker gelet op het initiatief en accuratesse. Leo, mede 

namens het hele sectie Biljart heb jij een bijzondere prestatie en indruk achter gelaten bij alle 

deelnemers. Proficiat met dit resultaat en hartelijk bedankt. 

De uitslag van deze biljartdag luidt als volgt: 

1. Maastricht                19 punten 

2. Roosendaal              18 punten 

3. ‘s-Hertogenbosch   16 punten   

         Venlo                        16 punten 

5.   Eindhoven                14 punten  

6.   Heerlen                     13 punten 

7.   Nijmegen                    8 punten 
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Na de afsluiting zijn de deelnemers naar de Spuiklep gebracht om de bonnen te ontvangen om 

frites, kip en of een ijsje te consumeren onder begeleiding van muziek. Hier werden de uitslagen 

bekendgemaakt en kon de dag na een gezellige zit succesvol worden beëindigd. 

De voorzitter SSOVH sectie Biljart 

Leo van den Eijnden 

 

Stedenmeerkamp 
 

Op zaterdag 13 mei is de stedenmeerkamp in Heerlen voortreffelijk verlopen. Ondanks een wat 
“trage start”, door de diverse vertragingen als gevolg van stremmingen op het spoor, zijn de 
georganiseerde activiteiten bijna vlekkeloos tot een goed einde gekomen, slechts één wandelaar had 
materiaalpech (losse schoenzool) en moest opgehaald worden door Math in ‘t busje. 
Opvallend is toch wel de vergrijzing die ook de stedenmeerkamp parten begint te spelen, waardoor 
het aantal activiteiten fors is afgenomen, denk aan voetbal, tennis, tafeltennis, badminton, vissen of 
minder deelnemers kent dan voorheen (o.a. fietsen over 100 km ). Toch heeft dit geen invloed gehad 
op het enthousiasme van de aanwezige deelnemers en supporters. 
De weergoden waren ons ook goed gezind, want begin van de week werd nog bar en boos weer 
voorspeld maar het tegendeel was waar, het was een stralende dag en de wandelaars, fietsers en 
zeer grote groep motorrijders (maar liefst 86 stalen rossen stonden in de late middag gestald bij de 
Spuiklep) hebben genoten van heerlijk zonnig weer een mooie routes. 
  
Ook degene die vanwege de locatie en activiteit binnen vertoefde hebben het prima naar hun zin 
gehad, al bleken de touwtjes van de bowlingbanen soms wat halsstarrig te zijn en hadden de biljarts 
verschillende afmetingen, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Bij terugkomst in de Spuiklep stond de bekende hanenbar al flink te roken en kon iedereen die dit 
wenste zich tegoed doen aan een heerlijk mals stukje haan, lekker frietje met of fris ijsje (door onze 
bestuursleden geserveerd), al met al een dag die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 In 2018 zal de stedenmeerkamp in Roosendaal plaats vinden en hopelijk in 2022 weer in Heerlen 
(tijdens het 75 jarig bestaan van onze vereniging). 
  
Via deze weg willen wij alle vrijwilligers en wedstrijdleiders die deze dag tot een succes hebben 
gemaakt bedanken voor jullie inzet en hopelijk kunnen we over 5 jaar weer op jullie inzet rekenen. 
  

John van Kessel & Henk Slaghuis. 
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Update “Kabberet van alles get”. 

Hallo allemaal. 

Het is mijn droevige plicht om te melden dat wij voor dit jaar de voorstellingen moeten afblazen. 

We hebben op dit moment nog maar 5 spelers waarvan er een, Harrie Pieters, om 

gezondheidsredenen dit jaar niet bij kan zijn. Hij en zijn vrouw gaan een zorgelijke tijd tegemoet 

i.v.m. met een mogelijke niertransplantatie. We wensen ze natuurlijk alle kracht en een positieve 

afloop toe en hopen allemaal dat ze straks weer allebei (mocht het een positieve match zijn) 

helemaal de oude zullen zijn. 

Omdat het ledenaantal langzaam maar zeker aan het inkrimpen is staat het er voor de sectie niet al 

te best voor. We hebben al vaker een oproep gedaan om mensen te enthousiasmeren maar dat 

heeft tot nu toe geen effect gehad.  

VANDAAR DEZE NOODKREET! We hebben nieuw (jong) bloed nodig anders zijn we genoodzaakt om 

in de nabije toekomst de stekker eruit te trekken. Wat ons enorm aan het hart zal gaan! We zijn dus 

dringend op zoek naar mensen die onze gelederen willen komen versterken. Het hoeven niet perse 

allemaal spelende leden te zijn, achter de schermen valt ook een heleboel te doen.         

Denk b.v. aan het meedenken over- en schrijven van scripts,  of decors en accessoires verzorgen en 

tijdens de voorstellingen hand en spandiensten verlenen achter de coulissen. 

Genoeg werk aan de winkel dus. De vergrijzing eist ook hier zijn tol. 

Dus lieve mensen, denk er eens over na. Ben jij iemand of weet je iemand die het leuk zou vinden om 

op de woensdagavond samen met ons de zaak een nieuwe frisse boost te geven: aarzel niet en neem 

even contact met mij op. Het is een leuke en ontspannende manier om de week te breken en met 

positieve, vaak hilarische spanning naar de uitvoeringen toe te werken.  

Stel ons niet teleur!! 

Groetjes, Francine van Tuijl.  

Tel. 06-19963410 of 

fh.vantuijl@gmail.com 
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