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Colofon    
    
Algemene gegevens    
Naam vereniging  SHH (Sint Hadrianus Herten)   
Accommodatie  Sportpark "De Wolfsberg"   
    Gerbergaweg 20 Postbus 2709  
    6049 EE Herten 6049 ZG Herten  
    0475-330338   
Bankrelatie      
Clubkleuren   Shirt: groen/wit Broek: zwart Sokken: zwart 
Verenigingsnummer BBJS556   
Oprichtingsdatum  1 december 1940   
Hoofdsponsor:  ING. Bank  
    
   
Bestuur    
Voorzitter    Peter Bonekamp 06—45828211 
Penningmeester  Hub Zinken  
Secretaris:   Koen Kemps 06-55792630    
Kantine       
Sponsoring:   vacature  
Voetbaltechnische  zaken   Silas Hurkxens  06-23046786 
Jeugdzaken   Marc Beurskens 
Coördinatie dames  Connie Roodbeen 
 
Mailadressen en telefoonnummers    
Clubblad/redactie  eugene.lamers@hetnet.nl      Eugène Lamers 06-50991474 
Sponsorzaken  sponsor4shh@shh-herten.nl   
Algemeen   info@shh-herten.nl   
Activiteitencommissie    activiteiten@shh-herten.nl   
Ledenadministratie: leden@shh-herten.nl Koen Kemps  06-55792630 
Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@shh-herten.nl   
    Rolf Smeets, Wim van Daal 
Kantinecommissie:  Hans Schroots 06-29040781  
Materialen en kleding jack.stoffels@kpnplanet.nl  Jack Stoffels  06-51715695 
Beheer website  webmaster@shh-herten.nl 
Consul, velden, contact gemeente: Piet Schreurs 06-23765111 
Terreinbeheer:  Sonja Biermans-Huiskens 
 
Technische  staf en begeleiding 
Trainer 1e elftal  Patrick Wolters 
Leider 1e elftal  Theofiel Pouwels 
Grensrechter 1e elftal Jack Stoffels en Ger Linssen 06-51715695 
Verzorger:   Nard van der Leeuwen  
Keeperstrainer:  Loek Hamers 
Trainer 2e elftal  Juliën te Wierik 
Trainers dames  Jack Hendrikx (VR1) plus vacature 
    Marnix Adams plus Eric Schrijen(VR2) 
Lagere seniorenteams: Marco Timmermans 
SHH G-team:  Riny Timmermans, Huub Timmermans, Ger Hoeben en Erwin van den 
    Dungen 
 
Jeugdcoördinatoren Marc Beurskens (voorzitter)   
 
JO17&19-Jeugd:   Marc Beurskens—328067/  06-51540990— m.beurskens@aberson.nl 
JO13&15-jeugd  Peter van Dam 06-53162067   -pejedeve@hotmail.com  
JO11&J10:    Jeroen Benneheij—06-11376001—    j.benneheij@gmail.com 
JO9&JO8/J   Roel Willems—06-22399208   roelwillems71@gmail.com / 
    Paul Beurskens 06-52033554   p.beurskens@ursula.nl 
 
O7/JO6-jeugd: Bart Roubroeks—533673 / 06-23483093—bartroubroeks@hotmail.com 
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VOORWOORD  

Op de voorpagina staat een afbeelding die da-

teert uit eind jaren zestig, zo schatten wij in. 

Rechts vooraan zien wij Piet Schreurs die sa-

men met een aantal kompanen het (enige) 

speelveld aan de Veestraat op liep. Piet was 

toen speler van SHH1 hetgeen hij een jaar of 

15 was, jeugdsecretaris en jeugdleider. SHH 

was in die tijd nog een echte dorpsclub, zoals 

die er nu nog zijn, maar wij, SHH, zijn die sta-

tus inmiddels ruimschoots ontgroeid. Piet die 

op eerste kerstdag overleed aan de gevolgen 

van een kortstondige ziekte was een belangrij-

ke pion in onze historie zo niet de belangrijk-

ste. Hij droeg niet voor niets de titel mister 

SHH, was o.a. acht jaar voorzitter en een slor-

dige zestig jaar vrijwilliger. Hij is ook koninklijk 

onderscheiden voor al zijn verdiensten bij SHH 

en de sport in de regio. Twee dagen na Piet is 

ook zijn vrouw Tiny heengegaan. Wij wensen 

de familie en verdere verwanten veel sterkte 

toe. Het zal een troost geweest zijn voor hen 

dat de herdenkingswoorden op de parkeer-

plaats aan de Wolfsberg uitgesproken werden 

in aanwezigheid van honderden SHH-

getrouwen. 

Op dezelfde foto staat links naast Piet Wiel 

Verheesen met vlag in zijn hand. Wiel is be-

kend als sportjournalist en vooral als wielerlief-

hebber. Ook Wiel is, enkele weken voor Piet, 

van ons heengegaan. Wiel was niet alleen 

grensrechter en leider van SHH1 maar is ook  

van 1959 tot 1968 secretaris en penningmees-

ter geweest van SHH. Wiel speelde ook een 

voorname rol in de geschiedschrijving vn SHH. 

Hij was degene die de uitgave redigeerde die 

verscheen ter gelegenheid van 25 jaar SHH in 

1965. Bij de bestaansfeesten van SHH was 

Wiel steeds van de partij. Wij wensen ook de 

familie en verwanten van Wiel veel sterkte toe. 

Vanaf pagina 4 treffen jullie een terugblik aan 

op het SHH uit vervlogen jaren waarin Piet 

meegroeide van de kleine dorpsclub naar  de 

grootste vereniging vn Midden-Limburg die 

SHH thans is. 

Intussen  hebben wij nog steeds erg veel te 

maken met het vervelende coronavirus dat niet 

zal weggaan, nog steeds slachtoffers eist, 

maar wel in kracht lijkt af te nemen. Inmiddels 

is de maatschappij weer open na flink wat lock-

down-maatregelen en een gigantisch groot 

aantal besmettingen. Er kan weer gevoetbald 

worden en als het een beetje wil meezitten dan  

kan de competitie voor veel teams voltooid wor-

den. 

In deze uitgave hebben wij een vraaggesprek 

met Geert Suijlen, voormalig voetballer en trai-

ner en  al sedert jaren organisator van allerlei 

outdoor sportevenementen.  Verder zijn er de 

gebruikelijke rubrieken met een flinke aflevering 

van ons verenigingsdagboek SHH VAN DAG 

TOT DAG, een nieuwe fotokws, Petje op petje 

af, foto’s uit de oude doos, twee nieuwe portret-

ten, competitiestanden en natuurlijk gaan wij via 

Hadrianus, krijgsman met palm en zwaard weer 

terug in de geschiedenis van onze club. Wij zijn 

inmiddels aanbeland in begin jaren negentig. 

Verder zijn er in het kader van veertig jaar club-

blad in oktober 2022 enkele Quotes uit vervlo-

gen jaren terug te lezen. 

De sluitdatum qua kopie voor dit nummer was 

op 21 februari. Daags tevoren werd er bij regen 

en wind weer gevoetbald door de meeste senio-

renteams. Ons eerste elftal verloor jammer ge-

noeg haar eerste wedstrijd van het seizoen, 

thuis tegen DVO uit Sittard. 

Een volgende uitgave van Spuit Ellef, de vierde 

van dit seizoen, is te verwachten ergens eind 

mei, begin juni. 

Wij wensen eenieder weer veel sportief en 

vooral ook gezond voetbalplezier toe in de ko-

mende maanden. 

De redactie. 
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In memoriam 

 Piet Schreurs 

Mensen die in deze tijd leven kunnen zich - tenzij  
zij er destijds zelf deel van uitmaakten – niet voor-
stellen hoe het er in de voetballerij van de jaren 
zestig (en eerder en begin jaren zeventig) aan toe 
ging. Het S.H.H. van Piet Schreurs, Wiel Ver-
heesen en hun tijdgenoten speelde zich voor wat 
betreft thuiswedstrijden af op de Veestraat waar 
thans de Hertense begraafplaats is gesitueerd. 
De ingang was ook daar. Er lag een speelveld dat 

TERUGBLIK 
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stroomde zonder krachtige straal. Douchen, nee 
wassen, gebeurde thuis. Bij aanvang van de 
wedstrijd rook het naar Midalgan waarvan werd 
gedacht dat het de spieren opwarmde en ieder-
een nam een Stimorolletje. Dan liep iedereen 
het veld op (zie bijgaande foto) en kon de wed-
strijd beginnen. 
 
In de rust bracht Mia Hannen-Adams warme 
thee. Na de wedstrijd verzamelde SHH1 van 
toen zich in clublokaal Hannen-Adams waar en 
echte voetbalsfeer hing. 
 
In de loop van de jaren veranderde er erg veel, 
te beginnen met de verhuizing midden jaren 
zeventig naar de Offerkamp waar SHH vier 
kleedlokalen kreeg, een kantine, één oefen-
hoek. Vanaf de eeuwwisseling werd SHH bewo-
ner van de huidige Wolfsberg die tussentijds 
werd voorzien van kunstgras en uitgebreid tot 
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meer onkruid en kale plekken bevatte dan ge-
woon gras. De omheining bestond uit betonnen 
paaltjes waar doorheen een ijzerdraad was ge-
vlecht. Reclameborden bestonden nog lang 
niet. 
 
Toeschouwers uit het dorp Herten dat pas in 
1968 (jaar van het duizendjarig bestaan) voor 
het eerst 3.000 inwoners (Ruud van Tol) telde, 
verdeeld over Herten, Merum, Ool en Aan de 
Rijksweg kwamen volop naar de verrichtingen 
van SHH1 kijken. Want behalve fanfare, harmo-
nie, gymnastiekvereniging, schutterij en begin-
nend handbal en volleybal was er weinig te 
doen. Je had twee Nederlandse televisiezen-
ders. Computers, mobieltjes etcetera bestonden 
nog lang niet. Verte vakanties waren er ook 
niet. 
 
SHH telde meestal drie, soms vier herensenio-
renteams en vanaf eind jaren zestig steeg het 
aantal jeugdelftallen van een stuk of vier, vijf 
naar een stuk of zeven. Piet Schreurs was 
jeugdleider en jeugdsecretaris en had een noti-
tieklappertje. Ook zorgde hij er wekelijks voor 
dat op bepaalde plaatsen in het dorp de wed-
strijdprogramma’s met daarbij de namen van 
spelers kwamen op te hangen. 
 
Zelf voetbalde Piet die startte in de jaren vijftig 
als speler van SHH B1 in SHH1 aan de linker-
kant. Een competitie bestond vaak uit 16 of 18 
wedstrijden. In érén seizoen scoorde Piet eens 
een goal of veertien. Er was een betonnen ge-
bouwtje met achterom een toilet en ruimte voor 
materiaalopslag en voorom een scheidsrech-
tershokje en twee ‘kleedlokalen’ die schaars 
verlicht waren en wel voorzien van water dat als 
straaltje uit een stuk of zes plaatsen uit een buis 
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ONZE SPECIALISATIES: 
 

MANUELE THERAPIE - DRY NEEDLING - FIT MOVES 
FYSIOTHERAPIE - MULLIGAN CONCEPT –  SHOCKWAVE 

DE MCKENZIE METHODE - ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE 
SPORTREVALIDATIE – ARBEIDSREVALIDATIE – ECHOGRAFIE 

Swalmen 
Rijksweg Zuid 16, 6071 HW 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
bij Fit Moves  
 
Marktstraat 14, 6071 JE 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
Bij Gezondheidscentrum Swalmen 
 

Roermond 
Produktieweg 1, 6045 JC 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
Bij Bizpoint 

 

Herten 
Julianaplein 15, 6049 BS 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
Bij Voetzorg Limburg 
 

Tegelen 
Kaldenkerkerweg 65, 5932 CT 
T: 06-31768585 
E: info@fysiomoves.nl 
bij Fit-Point 
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het complex dat het nu is. De vereniging SHH, 
dorpsclub van toen, groeide en groeide maar 
en Piet groeide daarin helemaal mee. Officieel 
stopte  Piet een paar jaar geleden als vrijwilli-
ger bij SHH maar eigenlijk is hij nooit gestopt 
want hij was dit jaar onder andere nog gewoon 
consul en deed nog veel meer. Iedere doorde-
weekse dag was hij ’s ochtends wel even in de 
kantine te vinden. 
 
Enkele frases uit het artikel dat wij aan Piet 
wijdden toen hij 51 jaar vrijwilliger was en daar-
voor werd gehuldigd en koninklijk onderschei-
den: 
 

Over zijn taken: 
 
“Zo was Piet secretaris van SHH van 1981 tot 
1986 en voorzitter van 1986 tot 1994. Voordien 
was hij jeugdsecretaris, jeugdleider, leider en 
grensrechter van SHH1. In latere jaren zijn daar 
tal van andere taken bijgekomen. Zo had Piet 
zitting in de sportraad, deed hij de ledenadmi-
nistratie en trainde hij de F-jes. Hij was en is nog 
steeds consul voor de KNVB.” Deze opsomming 
is verre van compleet. 
 
Over jeugdvoetbal: 
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The Orange fashion for men 
DE LAATSTE TRENDS OP HET GEBIED VAN HERENMODE! 

THE ORANGE 

Bel ons! 088 16 500 16 

The Orange - Fashion for Men Neerstraat 54a - Roermond  

webshop @ the-orange.nl 
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dig overgegaan naar de senioren. De A-jeugd (zie 
foto op bladzijde 7 onderaan) werd eerste. Elftal 
op enkele spelers na. In het laatste jaar A-jeugd 
slaagde SHH A1 erin er ver te komen in het be-
kertoernooi voor Limbuirgse teams dat bekend 
stond als de Bisschopsbeker. Het kwam ronde na 
ronde verder en behaalde zelfs de finale waarin 
het mocht uitkomen tegen de A-jeugd van MVV uit 
Maastricht. Helaas waren de Maastrichtenaren 
enkele maten te groot en werd een 7—0 neder-
laag geleden. 
 
Het elftal van Piet in 1964 (zie foto boven): 
 
In 1964 bestond het kampioenselftal dat de titel 
pakte in de tweede klasse afdeling Limburg uit: 
Hett elftal is in de vorige uitgave van ons clubblad 
beschreven.  Piet Schreurs zit op de foto als twee-
de van rechts gehurkt. Herman Theunissen 
(leider) staat geheel rechts. Verder kwamen voor 

Als voetballer ben ik in 1954 in de B begonnen. 
Daar heb ik tot 1957 in gespeeld. Daarna van 
1957 tot 1960 in de A-jeugd en vanaf 1960 
voor het eerste. In 1963 ben ik jeugdleider ge-
worden en in 1964 heb ik het jeugdleidersdiplo-
ma gehaald. In 1967 werd ik ook nog jeugdse-
cretaris. Daarnaast was ik vanaf 1974 wed-
strijdsecretaris bij de senioren en werd ik voor 
het eerst bestuurslid. Ik heb het altijd met ple-
zier gedaan. 
 
In die tijd had je nog geen kantine of buiten een 
barbecue. Je had broodjes bij je en een fles 
Exota.  Lei Theelen was de keeper, met verder 
B. Bremmers, Huub Theelen, F. Helwegen, Jan 
Evers, Dré Op het Broek, Louis Vernie, J. Meu-
wis, F. Teuwissen, Frans Op het Broek en Jan 
Helwegen die later trainer werd bij SHH. Piet 
Hannen en Jo Helwegen waren de jeugdleiders 
van de A. Wij zijn toen met onze A-jeugd volle-
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dit team uit: Keeper Piet Baetsen speelde alle 18 
wedstrijden en scoorde niet. Wij van de redactie 
denken dat Louis Vernie (oom van John en Loek 
Janssen die later voor SHH1 uitkwamen) stop-
per spil was. Destijds werd gespeeld met drie 
verdedigers, slechts  twee middenvelders en 
verder een rechts– en linksbuiten, rechts– en 
linksbinnen en een midvoor. Huub Theelen,  Jan 
Evers (de veel scorende midvoor),  dat jaar goed 
voor 23 goals in 16 wedstrijden, Jo van Ratin-
gen, vader van Maurice en Andrès, spelend aan 
de linkerkant, Frans Op ‘t Broek, middenvelder, 
Frans Teuwen, rond 1990 nog twee jaar hoofd-
trainer van SHH,  Jan Roost, broer van de latere 

voorzitter Har, Frans Teeuwissen, oom 
van Erwin en Wilco van den Dungen, Ka-
rel Slabbers, veelal back, vader van Ed-
win , Hub van de Berg, en in mindere ma-
te ook Jan Geerlings, Jan Hannen (de 
bakker, vader van Paul), Lambèrt Roufs, 
Jan Mevis en Rinus Oostlander 
 
Het elftal waarin Piet speelde in 1972: 
Op de vorige pagina zien wij het elftal dat 
in het seizoen 1971/1972 gelijk eindigde 
met het Venlose VOS en een beslissings-
wedstrijd verloor. Op de foto staat linksbo-
ven Ton Smeets. Har Roost, Ton van der 
Steen, Jan Evers, Dennis Wolfhagen, Jo 
van Ratingen, Karel Slabbers en leider 
Frans Schalley. Gehurkt van links naar 
rechts Jan Helwegen, Jo Ariaans, Martin 
van Zoest, Jan Roost, Piet Schreurs, Piet 
Sprenger (?) en Frans Teuwen. Ton 
Smeets was altijd schilder van beroep en 
is nu met pensioen. Ton is een slordige 25 

jaar bestuurslid van SHH geweest 
 

Over zijn betrokkenheid bij jeugdvoetbal na de 
eeuwwisseling: 
Piet is zeer betrokken geweest bij de begelei-
ding van de allerjongste voetballertjes van SHH, 
de F-jes en de mini F-jes. Niet alleen vond aan-
melding van nieuwe leden die massaal de weg 
naar SHH vonden via Piet plaats. Piet coördi-
neerde ook de trainingen van de F-jes op de 
woensdagmiddag. Die trainingen werden gege-
ven door CIOS-studenten. SHH en dat hangt 
ook op aan de muur van de kantine is een er-
kend leerbedrijf en Piet begeleidde de stagiairs 
 

 

Op de foto rechts 
hiernaast wijlen Wiel 
Verheesen  die net 
als Piet een voorna-
me rol speelde in 
SHH als vereniging 
vooral in de jaren 
zestig en begin jaren 
zeventig. Ook Wiel 
was een echte vereni-
gingsman. Vanaf de 
jaren zeventig heeft 
hij als sportjournalist 
met een voorname 
plaats voor het wiel-
rennen de hele we-
reld mogen zien. 

V.l.n.r. Frans Teuwen, Wiel Verheesen, Tuny 
Schreurs en Piet Schreurs op de parkeerplaats 
van het huidige Wok-palace. 
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 VREEMDE GOALS 

Aflevering 1 

Het zal midden jaren tachtig zijn geweest 
toen SHH1 in de eerste klasse afdeling Lim-
burg voetbalde en onder trainerschap van 
Pieter Vintcent aanvankelijk een zeer moei-
zame seizoensstart kende. Het was een 
jaar met 22 competitiewedstrijden. Op het 
laatst toen SHH ruimschoots veilig was en 
zelfs als 5

e
 eindigde knikkerde het Boekoel 

nog uit de klasse door een ogenschijnlijk 
verkochte wedstrijd waarbij Boekoel met 2 – 
0 leidde en daarmee veilig zou zijn werd het 
nog 2 – 2. 
SHH speelde zich veilig rondom Pasen toen 
er geregeld doordeweekse inhaalwedstrij-
den waren. In één van die wedstrijden was 
KOC (tegenwoordig DFO ’20) de tegenstan-
der en stonden beide teams op dat moment 
op degradatieplaatsen. Je kon wel zeggen 
dat het erop of eronder was. SHH kwam tot 
twee maal toe op achterstand te staan, 0 – 
1 en 1 – 2, maat het rechtte de rug en won 
uiteindelijk met 3 – 2. 
 
Het gaan om de eerste gelijkmaker, de 1 – 
1. De speler in kwestie, een middenvelder, 
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 KORTE FOTOQUIZ 

Welke bekende 
SHH-man zit hier 
op de schoot van 
de goedheilig-
man? 
A. Marcel Jan-
sen (oud-speler en 
–coach van SHH1) 
B. Koen 
Kemps (op een 
hééél oude foto 
toen er nog maar 
net kleurenfoto’s 
bestonden 
C. Juliën te 
Wierik (oud-speler 
SHH1, thans trai-
ner/coach van 
SHH2) 
D. Patrick Pe-
ters (manusje van 
alles) 

ANTWOORD: Het juiste antwoord is C, maar antwoord A is ook niet ver weg. 

besloot het op een behoorlijk nat veld (aan de 
Offerkamp waar het nooit droog was) eens te 
wagen met een afstandsschot, een wanhoops-
schot. De bal was niet goed en wel vanaf een 
meter of 22 van de voet vertrokken, was niet 
hard genoeg en ging met die geringe vaart zoda-
nig recht op de keeper af dat die al klaarstond 
om de bal die geen rare curve maakte en ook 
niet dwarrelde ofzo simpelweg in zijn handen 
tegen zijn buik aan op te vangen. Aan de zijkant 
lachte supporter Wilbert Kroos al hard om de 
mislukking. 
 
Zo’n anderhalve meter voor de keeper raakte de 
bal nog even de grond….. die ook daar erg nat 
was en wel zo nat dat de bal helemaal niet de 
verwachte stuit omhoog maakte – in de handen 
van de keeper – maar gewoon door het water en 
door de benen van de keeper in de goal gleed: 
Luid gejuich. Onvergetelijk was ook het vieren 
van de goal op de natte grond met bewegingen 
die niet meer van deze tijd zijn!  
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Wie is Geert Suijlen?  

Wie is Geert Suijlen?  
Ik ben 58 jaar, heb een vriendin Yvette, 
en een dochter, Luca. Ik ben vanaf mijn 
zestiende beroepsmilitair en nu inmid-
dels als  laatste functie adjudant  bij LO 
& sport. Ik ben verantwoordelijk voor de 
sport. Het is een functie op landelijk ni-
veau. Sinds 1999 heb ik een eigen be-
drijf, Suijlen Sport Service, dat is bij 
Camping Hatenboer (RED. net over de 
Maas bij Roermond tegenover Nauti-
lus), daarbij horen een restaurant en 
een Outdoor centrum.  
 
Hoe verliep jouw eigen voetballoop-
baan? 
Ik ben begonnen bij Sportclub Leeuwen 
in de jeugd. Daarna ben ik met zestien 

ook daarbuiten) en de Roer-
mondse ondernemerswereld. 
Hij voetbalde op hoog ama-
teurniveau, kwam uit voor het 
Nederlands militaire elftal en 
was speler/trainer bij diverse 
clubs in de regio en vervol-
gens trainer bij PSV Eindhoven 
(A-jeugd en tweede elftal). Hij 
was al jong sportinstructeur bij 
het leger en is nog steeds be-
zig met organiseren van aller-
lei sportactiviteiten. Daarbij is 
te zien dat de belangstelling 
verschoven is van de wat meer 
ruige activiteiten naar activitei-
ten waarvoor minder getraind-
heid nodig is en juist het ple-
zier voorop staat. Onze redac-
tie kent Geert al jaren en hij is 
een voorbeeld van iemand die 
mentale weerbaarheid hoog in 
het vaandel heeft staan. Geert 
was eens als gastinstructeur 
actief tijdens een sportkamp, 
zoals SHH dit in eigen beheer 
organiseerde. Al met al genoeg 
redenen om eens een vraagge-
sprek te doen met hem. Dat 
vond plaats op de tweede dag 
dat de horeca weer open 
mocht zijn, in de zaak van Ray-
mond Reijners (Ver’Koch’) aan 
het Munsterplein te Roermond. 

VRAAGGESPREK MET:  

 GEERT SUIJLEN 
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 jaar naar RFC Roermond gegaan, 
heb daar ruim twintig jaar gespeeld, 
en ik was verder bij RIOS in Echt, bij 

Wilhelmi-
na ’08 in 
Weert en 
bij Swift, 
bij Swift 
en RIOS 
als spe-
ler / trai-
ner.  Na 
mijn ac-
tieve pe-
riode van 
16 tot 38 
ging ik 
als trai-
ner naar 
PSV 

Eindhoven. Daar ben ik vijf jaar werk-
zaam geweest als fulltime trainer van 
de A-jeugd (RED. thans JO-19 Ge-
naamd) en het tweede elftal. De laat-
ste twee jaar heb ik Marcel (RED. 
Marcel Jansen, Hertenaar die bij 
SHH voetbalde voor zijn tijd bij RFC 
en VVV Venlo en SHH als eerste trai-
nersklus deed) geholpen bij Veritas 
om het eerste elftal te begeleiden. 

Dat is afgelopen jaar gestopt en nu zijn er 
geen plannen meer voor het voetbal.  Ik 
vind de energie die je in de huidige tijd in 
een voetbalvereniging steekt onvoldoen-
de voor wat je terugkrijgt, met name van-
wege de huidige mentaliteit van een spe-
lersgroep. 
 
Wat was jouw positie in de teams 
waarvoor jij uitkwam? 
Dat was altijd laatste man of spits. Als 
spits ben ik bij alle verenigingen in de 
competitie topscorer geweest. Ik moest 
het vooral van fysieke kracht hebben,  
niet van techniek, maar van willen win-
nen, het mentale gaf de doorslag dat ik op 
dat niveau zolang kon spelen. Ik was 
geen speler met 34 ‘Hackentricks’, maar 
wel functioneel en fysiek. 
Over Suijlen Sport Service: 
Het is een bedrijf dat sinds 1991 bestaat 
en waar ik zelf de Outdoor sports voor 
groepen organiseer als hoofdtaak en als 
het druk is help ik af en toe mee in het 
restaurant. 
 
Zit er ook iets militair-achtigs in het 
outdoor sporten? 
Leiderschap en management spelen een 
rol. In het reguliere burgergebeuren ligt de 
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nadruk op lifetime. Dan gaat het voor-
al om de lol. Velen kunnen bijvoor-
beeld fysiek niet mee, het mag dan 
niet te zwaar zijn. Dit is ook typerend 
voor het verval van de maatschappij. 
 
Over Camping de Hatenboer met 
het water van afgelopen zomer 
Als je ondernemer bent met deze co-
ronacrisis plus daar bovenop het wa-
ter van afgelopen juli waardoor alles 
kapot is zijn hele zware zaken voor 
ondernemers. Dat is erg rot, te meer 
daar de overheid zegt tegemoet te ko-
men maar in de praktijk dat niet zo. 
Dit is funest voor de ondernemerswe-
reld. Daar komt ook  dat de rug rech-
ten, naar voren gaan en opnieuw be-
ginnen tot uiting. Dan is er dit en dan 
dat. Mentale hardheid is een voordeel 
vanuit defensie om ook als onderne-
mer te kunnen slagen. Veel mensen 
zijn moe na 38 uur te hebben gewerkt 
in een week. Ik draai veel meer uren. 
 
Wat is jouw connectie met SHH? Je 
was eens te gast bij het jeugdvoet-
balkamp van SHH’s jeugd in Seve-
num in 1989 en gaf vorm aan de 

themadag oorlog en vrede.  
(RED. De oudere jeugd maakte des-
tijds 24 uur mee met Geert als in-
structeur. Dat begon in alle vroegte 
met een pittige warming-up. In mars 
ging het daarna naar een bos waar 
hutten werden gebouwd. Er werd mi-
litair voedsel bereid en genuttigd. Er 
was een toch waarbij een rookgor-
dijn door het bos werd gelegd. Over-
nacht werd in de gemaakte hutten.) 
Van jongs af aan had ik veel vrienden 
en bekenden bij SHH. Zo deed ik vaker 
als gastspeler mee bij het missietoer-
nooi bij  SHH. Toen ik gevraagd werd 
voor de themadag deed ik dat natuurlijk 
graag, met onder andere Paul Walen-
berg als jongetje, superleuk voor de 

SHH’S SPORTKAMP 1988 met 
rechts Geert Suijlen 
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kinderen.  
In 1998 is de wettelijke dienstplicht 
afgeschaft. Die duurde toen veertien 
maanden. Als de dienstplicht er nog 
was geweest dan had de maatschap-
pij er nu heel anders uitgezien.  
 
Hoe heeft het zover kunnen komen 
dat SHH de toonaangevende club 
in Roermond is geworden?  
Derde klasse voetballen is natuurlijk 
niet hoog, zeker in vergelijking met 
het niveau van vroeger. De ligging 
van het sportcomplex en alles wat 
erom heen is gunstig potentieel. Daar 
heeft het ook mee te maken. Toen 
RFC aan de Rijksweg (RED. Loyveld-
weg, richting Lerop) werd geplaatst 
dan kon je niet verwachten dat er 
veel kinderen zouden komen. SHH 
heeft ook aangetoond dat ze organi-
satorisch goed hun zaken op orde 
hebben waardoor kinderen er zijn blij-
ven voetballen.  
 
Hoe zie jij SHH nu?  
 Ik ben gaan kijken dit jaar ook nog, 
SVC tegen SHH. 
 
Dat was een bar slechte wedstrijd 
(RED. SHH trok in de slotfase aan 
het langste eind en won met 1 – 3). 
Het huidige nivo bij de amateurs kun 
je niet meer vergelijken met vroeger. 
Ik vind het jammer dat SHH met zo’n 

potentieel aan jeugdelftallen en spelertjes 
maar derde klasse speelt. Dat is veel te 
laag met die mogelijkheden. Als Herten in 
Midden Limburg vind ik dat je dan hoger 
moet voetballen. 
 
Wat zou jij op voetbaltechnisch vlak 
doen als jij het voor het zeggen had bij 
een club zoals SHH?  
Als je op een hoger niveau wil voetballen 
moet je qua organisatie, bestuur en ge-
dachtegang op hetzelfde  niveau mee-
groeien. Anders is het een kwestie van 
tijd dat je terugkeert naar de derde klasse. 
Dat betekent vanuit de jeugd een gestruc-
tureerd jeugdplan met hetzelfde systeem-
spel in alle categorieën, goede trainers/ 
leiders, dat er een plan is en ik denk dat 
SHH die mogelijkheden heeft en het is nu 
zaak om daarin te groeien. Dan kun je 
langere tijd op dat niveau blijven. Als er 
één club is die dat zou kunnen dan is 
SHH dat in Midden Limburg. Er is geen 
andere club met zoveel potentieel als 
Herten. De onderbouw moet 4-3-3 spelen 
tot 12 jaar en de bovenbouw het systeem 
dat het eerste speelt. Als een jeugdspeler 
doorstroomt dan is die dat gewend, het 
systeem dat ze acht jaar hebben ge-
speeld. Dat is een cultuur.  
 
Stel dat een speler dan naar een ande-
re club gaat met een ander systeem?  
Dan moeten ze zich aanpassen. De oe-
fenstof is een lessenbank waar de trai-

Raymond 
Reynets 
(links, oud-
speler SHH) 
en Geert 
Suijlen 
(rechts) in 
carnavals-
sferen. 
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ners uit putten. Dan ben je er goed 
mee bezig. Je ziet het dan binnen 2 à 
3 jaar groeien tot de max. Met zoveel 
elftallen moet het eruit komen, als het 
daar niet eruit komt dan komt het ner-
gens eruit. 
SHH gaat nooit betalen. 
Dat hoeft ook niet. Vroeger kwamen 
er 5000 man kijken, nu geen kip. Wij 
zijn die vereniging, wij willen aantrek-
kelijk aanvallend voetbal spelen en 
werk dat uit. 
 
Hoe zie jij de toekomst van het 
amateurvoetbal en dan met name in 
Midden-Limburg?  
Ik zie het somber in. Als je nu ook ziet 
wat corona heeft gedaan met aantal-
len jeugdspelers die niet meer op 
dinsdag en donderdag door weer en 
wind voetballen. Ze melden zich af. 
Maak van heel veel kleine verenigin-
gen één grote Roermondse club. SVC 
had vroeger wel 10 seniorenteams, nu 
misschien drie of vier?  
 
Ga je dan niet voorbij aan de histo-
rie van clubs? 
Dat waren vaak oudere mensen, die 
nostalgie is ook heel ver weg. Je moet 
het zakelijke boven het emotionele 
zien. Je had bij RFC wel twintig men-

sen die iedere dag in de weer waren 
voor hun club, allemaal overleden. 
Een jongere van nu zegt meteen ‘wat 
krijg ik ervoor? ‘. Dat heeft alles te ma-
ken met de huidige instelling van spor-
ters. Ze zitten liever op hun laptop en 
gamen. Wij sloegen vroeger geen trai-
ning of wedstrijd over. Nu gaan ze ge-
woon een paar weken skiën of op va-
kantie. Dat was vroeger ‘not done’. 
 
Wie zijn jouw favoriete type spelers 
of gewoon specifieke spelers natio-
naal/ internationaal en op amateurni-
veau?  
Ik houd van voetballers met een men-
taal krachtige instelling, het willen win-
nen. De lichtingen van liefhebbers op 
voetbalgebied zoals Robert Jacobs, 
Marcel Jansen en Robert Dörenberg. 
Jongens zoals van Dijk, Ronaldo zoals 
die bezig zijn met hun eigen lichaam en 
willen winnen, Messi. Mentaal geeft al-
tijd de doorslag. Al ben je technisch de 
allerbeste dan geeft mentaal de door-
slag.  
 
Is Ronaldo niet te arrogant? 
Nee, die juist niet, hij is er dag en nacht 
mee bezig. En dan mag hij van mij best 
arrogant zijn.   
Over Antony, favoriet van uw ver-
slaggever: 
Die heeft juist een uitstraling om van te 
kotsen.  
Hoe belangrijk is trainings- en wed-
strijdmentaliteit?  
Het belangrijkste. Ik wil het nog zien als 
hij, Antony, straks rechtsbuiten staat bij 
Barcelona of hij de absolute top is. Het 
is niet mijn type. Tegen die linksback 
van Feyenoord, Malacia, kwam hij er 
niet aan te pas. 
Waarom hebben wij komend jaar 
geen Limburgse eredivisieclub? 
Bestuurlijk zijn alle verenigingen in het 
Limburgse… die (RED. bestuurder) 
loopt weg die loopt weg. Er is niet het 
bestuurlijke niveau om te begeleiden. 
VVV Venlo is bestuurlijk misschien wel 
goed maar er is te weinig budget. Is er 
geen rust op bestuurlijk niveau dan ver-
geet het maar. Als het bestuur eerste 
divisie niveau is dan kun je niet eredivi-
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sie voetballen. 
Wat is de top drie van jouw per-
soonlijke voetbalgebeurtenissen?  
Mijn afscheid bij het Nederlandse mi-
litaire team voor 50.000 toeschou-
wers tegen Turkije in het stadion van 
Fenerbahce. Dat was in 1998. En 
dan de kampioenschappen met RFC 
en Swift. 
Zijn er Anekdotes te ver-
melden die jij hebt mee-
gemaakt? 
Dan denk ik dat we nog 
drie dagen hier zitten ge-
zien het feit dat ik met na-
me in mijn actieve carrière  
heb mogen voetballen 
met Marcel Jansen, Ro-
bert Jacobs en Robert 
Dörenberg en met hen 
heb zoveel meegemaakt, 
zoveel gelachen in de top 
van het amateurvoetbal.  
Wat heb ik nog niet ge-
vraagd waar jij iets over 
kwijt wilt? Tips? 
Ik ben altijd positief over 
Herten maar vind het een rode draad 
om er meer uit te halen. Als toonaan-
gevende club ga je geen derde klas 
voetballen want dan gaan de eigen 
spelers naar de eerste klasse. Als je 
zelf eerste klas voetbalt dan ben je 
een blijvertje en houd je je eigen spe-

lers bij je. Bijv. Joshua Geurts of jongens 
die naar EVV zijn gegaan. Het zou al heel 
goed zijn als SHH nu  naar de tweede 
klasse ging en daarna doorpakken. Er is 
geen Swift meer, geen RFC, nu is het mo-
ment voor SHH. Dat gaat ook gebeuren 
denk ik. 

 
Wil jij of jij met jouw team graag geïnter-
viewd worden door de redactie? Dat kan. 
Neem contact op met de redactie en wij 
spreken snel iets af. 
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De eindstand in het seizoen ‘89-’90 1e klas-
se E afdeling Limburg 
 

 
 
 
S.H.H. had dit jaar aan de competitie deelgeno-
men met vier heren seniorenteams. Eén daar-
van was na eerder bij Swift te hebben gespeeld 
getransfereerd vanuit Victoria. Er stonden en-
kele oud- SHH’ers in zoals Arthur Maessen, 
Har en Wim Vergoossen en enkele Hertenaren 
zoals Hans Opheij en Frans van Duijnen. De 
jongens wilden gewoon met elkaar een pot 
voetballen en voortaan bij S.H.H.. Uiteindelijk 
kwamen uit dit team, dat tot in de lengte van 
jaren zou blijven en helemaal met S.H.H. ver-
groeide bestuursleden voort, zoals Ed School-
meesters, Wim Vergoossen en Luc Amkreutz. 
 

Zes heren seniorenteams. 

In de slotfase van het seizoen waren er uiter-
aard weer volop jeugdtoernooien. Daarbij was 
het ook nog eens zo tal verschillende buiten-
landse clubs in Herten bleven overnachten. Dat 
gebeurde dan in de blokhut, die in 1998 ver-
dween en plaats maakte voor nieuwbouw 
(Stellingmolen). In latere jaren konden de 
teams terecht in Herteheym. De maaltijden 
voor de teams werden aanvankelijk in de kanti-
ne geserveerd en later in de Schuur. Mieke van 
den Dungen en Toos van Ratingen zorgden 
hier altijd voor. 
In augustus 1990 verscheen de pas 24-jarige 
Ed Teunissen op het toneel als oefenmeester. 
Hij bracht Marcel Jejajan mee. Raymond Rey-
ners die een jaar bij SC. Leeuwen had ge-
speeld, bracht daarvandaan Jack Erdmann 

MHD   22 - 31 

EMS   22 - 30 

Juliana K   22 - 26 

Vesta   22 - 23 

St. Odiliënberg   22 - 23 

OVCS   22 - 23 

Slekker Boys   22 - 21 

SHH   22 - 21 

Susterse Boys   22 - 20 

PSV '35         2 22 - 18 

Dieteren   22 - 15 

Sittard 3 22 - 13 

mee, die na verloop van tijd een echte Her-
tenaar werd en menig goaltje (meer dan hon-
derd competitiegoals) voor S.H.H. zou scoren. 
Het eerste seizoen van trainer Teunissen stond 
ondanks de goede start met 14 punten uit 10 
wedstrijden en met slechts één punt achter-
stand op koploper Sint Odiliënberg bol van de 
incidenten, waardoor leider Jo van Ratingen 
tijdens de winterstop noodgewongen wegging 
en ook enkele routiniers dwars lagen. Uiteinde-
lijk bleef de trainer dan ook maar één seizoen. 
Nog steeds scoorde S.H.H. maar erg weinig. 
Middenvelder Mat Esser was met het povere 
aantal van 5 goals topscorer. Daarbij zaten 4 
penalties. Het toeschouwersgemiddelde be-
droeg 66. 
 
Voor wat betreft het aantal seniorenteams was 
bekeken of een vijfde herenteam niet tot de mo-
gelijkheden kon behoren. Na serieuze telling 
bleek dat zelfs zes teams mogelijk waren en zo 
startte S.H.H. voor het eerst in haar bestaan 
met dit ongekende aantal teams. Het laagste 
team, S.H.H.-6, bleek net overigens als het vijf-
de gewoon bestaansrecht te hebben en is ook 
niet meer verdwenen. 
De jeugd was voor het eerst sinds enkele jaren 
weer eens boven de 100 uitgekomen en het 
telde 8 teams dit seizoen. S.H.H. C1 werd voor 
het tweede jaar in successie kampioen in haar 
klasse. 
 
S.H.H. vijftig jaar. 
 
Inmiddels bereikte Sint Hadrianus Herten de 
respectabele leeftijd van 50 jaar, hetgeen werd 
gevierd met een groots opgezet feest in een 
tent, die op de handbalvelden naast de kantine 
stond. André Rieu, Circus Custers, de T.P. band 
en Veronica’s drive inn-show waren onder an-
dere afgehuurd om er een spektakel van te kun-
nen maken. Het feest begon nadat een groep 
prominente S.H.H.’ers onder wie Sjra Wassen-
berg, met Harie van Herten lid vanaf de oprich-
ting, met een helicopter op sportcomplex de 
Offerkamp landde om de aftrap te verrichten 
voor een wedstrijd met spelers van S.H.H.-1 
van enige tijd voorheen. De viering van het vijf-
tig jarig bestaan was erg groots opgezet. Ach-
teraf vond iedereen het jammer dat het financi-
eel gezien zo’n flop was geworden. Het had be-
hoorlijk wat geld gekost. Desalniettemin was en 
bleef S.H.H. financieel gezien een gezonde ver-
eniging. In de loop der jaren waren er tal van 
activiteiten geweest, die de vereniging een soli-

H
a

d
ri

a
n

u
s
 k

ri
jg

s
m

a
n

 m
e

t 
p

a
lm

 e
n

 z
w

a
a
r
d

 
HOOFDSTUK VI.  

Begin jaren negentig. 
DE HISTORIE VAN SHH IN WOORD EN BEELD 
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de basis hadden bezorgd. Het feest was er 
overigens niet minder om. André Rieu kwam 
op de zondagochtend na Veronica’s drive inn-
show van de avond tevoren een koffieconcert 
geven voor -zoals hij aanduidde- de crème de 
la crème van de Hertense bevolking. Hij gaf 
daarmee aan dat hij het wel drukker gewend 
was. De muziek die hij voorschotelde was er 
overigens geenszins minder om. Het was vlak 
voordat André Rieu met zijn salonorkest echt 
wereldberoemd zou worden. Het optreden van 
toen kostte ongeveer 3700 guldens. 
S.H.H. bracht vanwege buitenlandse toernooi-
deelname in Nederland ook tegenbezoeken. 
Een paar jaar op rij, waaronder dit jaar, was 
S.H.H. te gast bij de FC Daknam nabij Lokeren 
in België. Het Belgische team deed in Neder-
land mee als zijnde Lokeren. Overnachting 
vond plaats in het zogeheten ‘palinghuis’. Ge-
koppeld aan het meedoen aan het plaatselijke 
toernooi werden bezoeken gebracht aan het 
profvoetbal van Lokeren, er werd ook eens 
gevoetbald door vooral de jeugdleiders zelf en 
er werd ook gestapt. Ger Hendrikx die zelf niet 
meer helemaal nuchter was, kreeg het eens 
aan de stok met een Belg die met hem wilde 
dansen. Ger was daar niet bepaald van ge-
diend en toen verlieten de Hertenaren maar 
noodgedwongen het betreffende etablisse-
ment. Laurens Walenberg is er nog eens flink 
ziek geworden. Wellicht had hij iets verkeerds 
gegeten? Of gedronken? Onderweg moest hij 
geregeld de auto langs de kant van de weg 
laten zetten. 
 
De eindstand in het seizoen ‘90-’91  
1

e
 klasse E afdeling Limburg 

 
 
S.H.H. kreeg uiteindelijk nog twee winstpunten 
in mindering gebracht, omdat trainer Ed Theu-
nissen zelf inviel uit bij Vesta terwijl hij onge-
rechtigd was om te spelen… 
S.H.H.-2 had het dit jaar wel goed gedaan. Het 
had het hele jaar onder leiding van Bob Willi-
genburg in de strijd om het kampioenschap 
meegedaan met Maasbracht-2 en Swalmen-3. 
Helaas trok het uiteindelijk net aan het kortste 
eind. Maasbracht-2 werd kampioen.  

EMS   22 - 30 

Beegden   22 - 29 

Vesta   22 - 27 

St. Odiliënberg   22 - 26 

Slekker Boys   22 - 22 

RKSNA   22 - 21 

Juliana K   22 - 21 

SHH   22 - 20 

Sint Joost   22 - 20 

Susterse Boys   22 - 19 

PSV '35 2 22 - 16 

RIOS '31 2 22 - 11 

          

 1991 was het jaar van het alweer 15e missie-
toernooi, dat in nestor Sjra Wassenberg nog 
steeds een leider kende. 
 
Behalve de eigen sportkampen was er mede 
onder impuls van Bob Willigenburg ook deelna-
me door S.H.H. jeugdleden aan de K.N.V.B.-
voetbalweken. In een dorp vlak in de buurt, bij-
voorbeeld Linne of Heythuysen, werd van 
maandag tot en met vrijdag volop gevoetbald 
onder deskundige leiding. Alle spelertjes bleven 
alleen maar overdag ter plekke en overnachtten 
gewoon thuis. In de loop van de week was er 
altijd bezoek van profvoetballers met wie de 
deelnemers op de foto konden gaan. Anno 2000 
doet S.H.H. nog steeds hieraan mee. 
Ons bestuur telde in 1991 12 leden, zijnde: Piet 
Schreurs, voorzitter, Jos van den Berg, secreta-
ris, Har Roost, penningmeester, Bert Wassen-
berg, ledenadministratie, Ton Smeets, onder-
houdscommissie, Frans Hukkelhoven, materi-
aalbeheer, Marjo Ronckers en Ger Hoeben, 
sportkampcommissie, Ton Ettema, Teun Blok-
land, Wilbert Kroos en Bas den Burger namens 
de jeugd. 
 
In het seizoen ‘91-’92 stond met Jean Smeets 
uit Limbricht een ervaren trainer voor de groep. 
De laatste vijf jaar daarvoor had Jean RKSNA 
onder zijn hoede als trainer. Onderstaande spe-
lers kwamen dit jaar in meer dan de helft van de 
wedstrijden uit voor S.H.H.-1: 
 
Keeper: Wilbert Poulussen. 
Verdedigers: John Felbermaier (2 goals), Wil 
Pustjens, Frank Birkner (3 goals), Ad Dierx (1 
goal) en Jack Hendrikx( 1 goal). 
Middenvelders: Jos Hendrikx (1 goal), Eugène 
Lamers (2 goals), Rudy Teuwen (3 goals). 
Voorhoede: Maurice van Ratingen (6 goals), 
Jack Erdmann (8 goals) en Raymond Reyners 
(3 goals). 
Wilbert Aendekerk debuteerde in de basis van 
S.H.H.-1. 
 
Op basis van de oefencampagne waren de ver-
wachtingen hoog gespannen, ook al was er wel 
dik van eerste klasser RFC verloren.  
Het Hulsbosch-toernooi in Linne was voor 
S.H.H. via een prima zege op runner up in de 
vierde klasse Haelen. In de competitie was de 
start ook weer sterk met 5 uit 3. Daarna ging het 
in één keer een stuk minder met vier nederlagen 
op rij. 
 
Gaandeweg herstelde S.H.H. zich, wat na de 
winterpauze resulteerde in acht wedstrijden op 
rij, die niet verloren gingen. De ongeslagen kop-
loper RKAVC kwam met 0 - 0 zeer goed weg uit 
Herten. RKAVC deed later mee aan de Lim-
burgs kampioenschap voor afdelingsteams. 
Toen brak de 19e wedstrijd van het seizoen 
aan, de thuiswedstrijd tegen concurrent KOC, 
beslissend voor de derde periodetitel, die recht 
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SHH steeg van vier naar zes herensesenioren-
teams. 
 
Eindstanden SHH6 seizoen ’91 / ‘92 

 
 

Speurtochten 

SHH kent een rijke historie waar het gaat om orga-

niseren van activiteiten buiten het voetballen om. 

Denk daarbij aan de sjoemelmèrt (jaren 70, 80 en 

90), het missievoetbaltoernooi (vanaf de jaren 50 

tot op heden) en de sportkampen (jaren 80, 90 met 

een revival rond 2010) die in eigen beheer zijn ge-

organiseerd. Deels in het verlengde van die sport-

kampen waren er ook speurtochten en droppingen. 

Eén voorbeeld was de speurtocht die plaatsvond 

ergens in de eerste helft van de jaren 90. Er was 

toen een erg actieve activiteitencommissie en die 

‘huurde’ enkele mensen van de sportkampcommis-

sie in om zo’n tocht te organiseren. Plaats van han-

delen was het Leudal.  

 Bij het uitzetten van de tocht stuitte de groep op 

een ongeveer 40 centimeter brede en pakweg 15 

meter lange boomstam die die over een meertje 

heen liep. De vraag was of die boomstam gebruikt 

ging worden. Vooral Jack Erdmann was er voor-

stander om dit te doen. Er was een wachtpost 

(Henri Peters) meteen naast, dus als er al iemand 

in het ondiepe water zou belanden dan was er hulp 

in de buurt. 

 De tocht vond op een vrijdagavond plaats en er 

namen naar schatting zo’n kleine twintig groepen 

van gemiddeld zo’n vier personen deel. Deelname 

stond ook open voor mensen van buiten SHH. On-

derweg waren er allerlei opdrachten. De route werd 

gemakkelijk gevonden door de meeste groepen. 

Hen Peters was op zijn post om eenieder over te 

zetten en hij stak zelf ook met de regelmaat van de 

klok over.  

Swalmen 8 22 - 37 

St. Odiliënberg 3 22 - 34 

Roermond 4 22 - 31 

SC Leeuwen 5 22 - 26 

Linne 6 22 - 26 

RKSNA 3 22 - 24 

RIOS '31 4 22 - 20 

Swalmen 6 22 - 19 

SVH '39 5 22 - 14 

SHH 6 22 - 14 

Vesta 4 22 - 7 

RKAVC 3 22 - 6 
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gaf op het spelen van nacompetitie. Voor rust 
waren er maar weinig kansen voor beide teams. 
Het was KOC, dat vlak voor rust één keer wist 
te scoren. Na rust volgde al snel de 0 - 2. Nog 
even stribbelden de Hertenaren tegen via een 
kopbal op de lat, maar dat was ons laatste wa-
penfeit, want KOC liep uit naar 0 - 5. Sinds de 
invoering van de nacompetitie was dit de eerste 
keer dat S.H.H. had mogen ruiken aan deelna-
me aan de nacompetitie. In de eindrangschik-
king was een achtste plaats voor ons wegge-
legd. 
Overigens vonden de beide competitiewedstrij-
den tegen Heythuysen in Heythuysen plaats! 
Het toeschouwersgemiddelde bedroeg slechts 
49. 
 
In de loop van het seizoen trainde een paar 
keer een Schot mee bij S.H.H. en maakte ken-
nis met Jos Hendrikx, die vaak vlak voor de 
training nog “moos” had gegeten en nog volop 
aan het spijs verteren was. Nadat bij Jos wat 
gaslucht was ontsnapt meldde hij op zijn beste 
Engels; "It doesn’t matter. It was a nice klain 
poepie.” De Schot begreep er pas iets van, toen 
het euvel zijn neusgaten bereikt had en deed 
een hand voor zijn gezicht. 
S.H.H. had net als een jaar eerder met 6 senio-
renteams deelgenomen aan de competitie. Het 
aantal jeugdleden bedroeg 84 op een totaal van 
253. Daarmee was S.H.H. op dat moment de 
20e qua grootte van 66 Midden Limburgse ver-
enigingen. 
 
In het tweede seizoen van Jean Smeets, 
1992/1993, had Wil Pustjens zijn kicksen aan 
de wilgen gehangen. Als vervanger kwam Ivor 
Straetemans. Ook hij was een speler die de 
jeugd bij S.H.H. had doorgebracht, maar elders 
was gaan spelen, om op een hoger niveau zijn 
kansen te kunnen wagen. In de loop der jaren 
zijn zo heel wat jeugdspelers weggeweest. 
Toch kwamen ze vrijwel allemaal op het oude 
nest terug. 
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 Op enig moment was vanuit de verte goed 

hoorbaar dat een groepje toen jonge dames 

aan kwam ‘jodelen’. Het jodelen kwam naar 

verluidt van de Schnapps die de dames onder-

weg nuttigden om zo warm te blijven. Alcohol 

komt niet ten goede aan het evenwicht en toch 

zorgt het bij weer anderen voor bijvoorbeeld 

een vaste hand. De oversteek leek de dames 

geen probleem. Zij konden tenslotte zwemmen 

en ook al was het donker… zonder aarzelen 

nam eenieder de stam. Alleen één van de da-

mes lukte het niet haar evenwicht te bewaren 

en zij ging het water in. Zij bereikte heelhuids 

de overkant van het water en besloot zowaar 

de tocht gewoon te vervolgen ondanks het 

natte tenue. 

 Toen arriveerde Roy Rutten de ‘spot’. Er werd 

hem verteld dat een dame in het water was 

gevallen en intussen was ook wachtpost Hen 

te water gegaan, vermoedelijk door consump-

tie van een aantal gele soldaten. Roy die van 

die groene rubberen laarzen van zo’n 35 centi-

meter hoog droeg stelde de vraag hoe diep 

het water was. Hij kreeg te horen dat hij er met 

zijn laarzen net in zou kunnen staan zonder 

nat te worden. Roy liep behendig over de 

boomstam heen. Halverwege besloot hij ge-

woon maar eens naar beneden te springen en 

zo de waterdichtheid van zijn schoeisel te tes-

ten. Hij sprong en schrok toen het water tot 

vlak onder zijn kin kwam. De verstrekte info 

bleek onjuist te zijn. 

De nieuwe competitie werd ingezet met Marco 

Bogers als debutant in de goal. Achterin speel-

den John Felbermaier, Ivor Straetemans, Frank 

Birkner en Eugène Lamers. Rudy Teuwen, Jos 

Hendrikx en Jack Hendrikx vormden het mid-

denveld, terwijl Michel Simons, Mat Esser en 

Jack Erdmann de voorhoede vormden. Ray-

mond Reyners en Ad Dierx misten dit seizoen 

nauwelijks een wedstrijd.  

S.H.H. speelde onder Jean Smeets steevast 4 

- 3 - 3, want Jean hield van ‘vleugele’. 

De oefencampagne gaf deze keer bijzonder 

weinig reden tot vreugde, want die verliep bij-

zonder slecht. Het enige hoopgevende resul-

taat was dat RFC tijdens de Trompetter Cup tot 

twee minuten voor tijd op 0 - 0 was gehouden. 

Maar een slechte generale repetitie is niet altijd 

verkeerd. In de eerste competitieronde kwam 
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SHH1 seizoen ‘92/’93 met gehurkt links Raymond Reyners en rechts Jos Hendrikx. Staand 
v.l.n.r. John Felbermaier, Robert Knippenberg (sponsor) en partner, Michel Simons, Frank 
Birkner, Ivor Straetemans, Jack Hendrikx met daarachter Mat Esser, Jack Erdmann, Giuseppe 
Lamers, Marco Bogers, Rudy Teuwen, Ad Dierx, Eugène Lamers en trainer Jean Smeets. 



22 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

kampioenskandidaat nummer 1 DVO uit Sittard op 

bezoek. S.H.H. speelde geconcentreerd en verde-

digde sterk tegen het inderdaad uitmuntende 

DVO. Twee counters van Hertense zijde in het 

eerste half uur van de wedstrijd leverden even 

zovele goals van goaltjesdief Jack Erdmann op. 

DVO scoorde nog wel tegen, 2 - 1. Maar een sen-

satie hing in de lucht. De vrouwelijke “scheids”, 

zoals alle scheidsrechters in het nieuwe seizoen 

voorzien van verse instructies, gooide roet in het 

eten door tien minuten langer dan normaal te laten 

doorspelen. In de 93
e
 minuut maakte DVO gelijk 

en in de 101
e
 minuut werd de eindstand op 2 - 3 

bepaald. Gaandeweg de competitie sprokkelden 

wij de puntjes weer bij elkaar zonder echt briljant 

te voetballen.  

SHH kende verder een seizoen zonder echte ups-

and-downs. Het stond zo’n beetje in de midden-

moot geklasseerd. Het pakte wel met regelmaat 

de vereiste punten om bijtijds veilig te zijn. 

De winterstop duurde extra lang. Vanwege het 

slechte weer werd de competitie pas enige tijd 

later hervat. S.H.H. speelde niet voor een prijs en 

ook niet tegen degradatie. Zeker de laatste zes 

wedstrijden verliepen in mineur op één uitzonde-

ring na. In de 20e wedstrijd werd Sint Odiliënberg 

de weg naar de nacompetitie ontnomen. Uiteinde-

lijk eindigde S.H.H. weer als 8e. Topscorer Jack 

Erdmann was goed voor 11 goals. Michel Simons 

scoorde 9 keer. Het toeschouwersgemiddelde be-

droeg 75. 
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Juliana en DVO moesten een beslissingswed-

strijd spelen om de titel. Tal van SHH’ers waren 

daarbij aanwezig. Dat gebeurde in Susteren in 

een bijzonder spectaculaire wedstrijd voor meer 

dan 1000 toeschouwers. DVO was de goed voet-

ballende ploeg. Juliana had voooral stevig voet-

bal. Juliana trok met 6 - 4 aan het langste eind. 

De eindstand in het seizoen 1992/1993 1e 
klasse E afdeling Limburg 
 

 
  

Tijdens de nieuwsjaarsreceptie in de kantine aan 

de Offerkamp zijn tal van jubilarissen gehuldigd, 

te weten Sjra Wassenberg als enigst overgeble-

ven lid sinds de oprichting vanwege 50 jaar lid-

maatschap, Bèr Vergoossen was inmiddels ook 

50 jaar lid, evenals Herman Theunissen en Chrit 

Evers, terwijl Bèr Roufs en Lambèrt Schalley 

meer dan 40 jaar lid waren en een aantal leden 

vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Daarbij 

kreeg in het bijzonder Ton Smeets een vermel-

ding, want die was vanaf het allereerste moment, 

dat hij lid werd ook bestuurslid en heeft dit 25 jaar 

volgehouden en kreeg daartoe de zilveren bonds-

speld overhandigd. 

 

 

DVO  22 - 34 

Juliana K  22 - 34 

SC Leeuwen  22 - 29 

RKSNA  22 - 26 

Maasbracht  22 - 24 

St. Odiliënberg  22 - 24 

Vlodrop  22 - 24 

SHH  22 - 20 

Sint Joost  22 - 19 

Heel  22 - 16 

Slekker Boys  22 - 13 

Walburgia  22 - 1 

SHH´s prins Jos Hendrikx.  
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jul-
lie  aan de linkerkant Tom Walker die dit 
jaar een vaste plaats heeft veroverd in de 
selectie van SHH1. 
 
De speler hieronder is Daan Verhagen 
waarvoor hetzelfde geldt als zijn teamge-
noot Tom. Tom speelt als rechtsback of 
als middenvelder, Daan is de linksback. 
 
Beide tekeningen hier zijn gemaakt met 
een HB-potlood op een A4-tje.. 

 
 Jouw portret in deze Spuit Ellef?   
 
Stuur dan een mailtje met een goed gelijkende 
digitale foto naar de redactie van dit blad . Het 
kost niets.  
 

 



SPONSORS SHH 

AA-drink 
Aberson b.v. 
AMR ICT BV 
Auto Creemers  
Autobandenservice 
Autoservice Schijns 
Autobedrijf Veste 
Baetsen 
Banziger Orth. Schoe-
nentechniek 
Baristas 
Brasserie Baristas 
BKC Staalbouw 
BPV ACC 
Hotel-Brasserie Dux  
Cafe Hendrikx 
Cafe Kanters 
Cafe Zaal De Schuur 
Cafe-Cafetaria Aod Me-
rum 
Comcop Aktiviteiten centrum 

Correct Stucadoors 
Cuijpers van Pol Rub-
berg advocaten 
CSC Specialist Kunstgras 

Damen Hypotheken 
Den Elzen Wonen & 

Slapen 
DJ Rolo 
Doedels 
Café Du-pont 
Math Esser bestrating 
Euro PC 
Faubourg St. Jacques 
Feathers & Lashes 
Fysio Moves 
Installatiebedrijf 
G.Sars 
Hamers Optiek 
Hannen Bakkerij 
Hermans Groenten en 
Fruit 
Hillstreet 
Holbox 
Horn tours 
Hoveniersbedrijf RS 
Incatro 
ING 
Jack Frencken 
Jack Hannen 
Jack Teuwen Tweewie-
lerservice 
Jo Koolen Glasrepara-
tie 

Uw bedrijf ook sponsor van SHH? 
Neem contact op met de commissie sponsoring & PR van SHH 

info@shh-herten.nl 



 Schmitz Foam products 

Schreurs Pers. Vervoer 
regulier 
Solvay 
Summa 
The Orange 
Truckwash Herten 
Van Mossel Ford 
Van der Veer 
Verheyden livestock 
export 
Vetraned  

Villadelux 

 
 
 

SPONSORS SHH 

Lambriex 
Lean HR services 
Lennaerts Autobedrij-
ven 
Le's Barbershop 
Lindeboom 
Maasveste Berben 
MH roadstyling 
Miko Koffie Service BV 
Mobu BV 
MTR indoor outdoor signing 
Oostendorp Auto 
(Toyota) 
Opsjtap 
Palenstina Eethuis  
Partner HR Solutions 
Posno 
Publica buitenreclame 

Rabobank 
Ramon Schreurs Ho-
veniers 
Reclame Nodig? 
Restaurant River Plaza 
Roermondse Glashan-
del 
SBH Schoonmaakbedrijf 

Scheers groep 
Uw bedrijf ook sponsor van SHH? 

Neem contact op met de commissie sponsoring & PR van SHH 
info@shh-herten.nl 
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Den Elzen Wonen & Slapen | Burghoffweg 30 | 
6042 EX Roermond | Tel. 0475 320722 |  
verkoop@den-elzen.nl  

Beleef het nieuwe wonen bij dé woonwinkel in 
regio Roermond 

mailto:verkoop@den-elzen.nl
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In oktober 2022 bestaat ons club-
blad exact veertig jaar. Wij als re-
dactie vinden dit een aanleiding om 
terug te kijken. Dit doen wij door-
dat wij geprobeerd hebben uit ieder 
ooit afgenomen vraaggesprek Quo-
tes te vermelden. Dit verdelen wij 
over de komende vier clubbladen. 

Aflevering 2: 
Vanaf eind jaren tachtig nam Leon Fonteyn 
de taak op zich om de layout te verzorgen, tot 
rond 2005. Vanaf toen toen deed Eugène 
Lamers de eindredactie en dit gebeurde in-
middels digitaal. In de eerste fase werd het 
clubblad gedrukt door Wim Sniedt, die woon-
de tegenover slagerij Metsemakers. Wij kre-
gen dan de gedrukte vellen in stapels terug 
en vervolgens stapelden wij die vellen, vouw-
den ze en er ging een nietje doorheen. Dat 
gebeurde meestal met een groep van een 
man of zeven ofzo. Wij hebben het clubblad 
vaker ook nog per lid thuisbezorgd. Dat kon 
in die tijd van omtrent de 250 leden nog wel. 
Na een aantal uitgaves werd het jeugdclub-
blad een blad voor de gehele vereniging.  In 
1986 verliet Jacques Lormans de redactie en 
toen duurde het een tijdje voordat er nieuw 
uitgaves kwamen. Er waren tot dan 16 regu-
liere clubbladen verschenen plus enkele the-
manummers over bijvoorbeeld sportkamp of 
sjoemelmèrt. De stimulans om weer te ver-
schijnen werd destijds gegeven door jeugd-
voorzitter Ton Ettema. Wij startten met op-
nieuw nummeren eind 1988. In 1987 ver-
scheen er enkel een uitgave met het sport-
kamp in Lierop als centrale thema, ongenum-
merd. Vandaar dat wij eigenlijk gewoon aan 
de 41e jaargang beginnen per oktober 2022. 
Wat wij toen wij in 1982 startten níet wisten 
was dat SHH in de jaren vijftig al een club-
blad had gekend, de groenwitter. De bena-
ming Spuit Ellef werd gekozen tijdens de 
jeugdleidersvergadering in 1984 na een 
stemming met daarbij een stuk of 20 geop-
perde namen. De rubriek SHH VAN DAG 
TOT DAG verscheen voor het eerst in num-
mer 7 van het clubblad in 1984. 
 
Behalve Maurice van Ratingen en Léon Fon-
teyn maakten tijdelijk ook mensen als Henk 
Hannen, Roland Hammes, Joop Mevissen en 
Roger Wijler deel uit van het clubbladteam. 
Waarschijnlijk vergeten wij dan nog enkele 
mensen. Eind jaren tachtig  was ons clubblad 

aanvankelijk eerst weer een uitgave voor de 
jeugd. Al vrij snel werd het een algemeen 

verenigingsblad. Enige tijd was er weer de A5-
uitgave maar al snel werd dit weer A4 en dit hand-
zamer formaat is vanaf toen verder zo gebleven. 

Hieronder enkele Quotes. Elders in dit blad ver-
spreid treffen jullie er ook diverse aan. 

Quotes 15 
Aan de kant van het sportveld vraagt iemand aan 
Erwin van den Dungen (trainer coach G-team) wie 
er een dag eerder jeugdprins is geworden. Erwin: 
Ik niet. Commentaar van Geert Metsemakers:  
Misschien bij Roncalli. 

Quotes 14 
 Marc Helwegen over de beste speler waarmee hij 
ooit samen voetbalde: 
Gedurende het interview heb ik al vele namen de 
revue laten passeren. De doelgerichtheid van Jac-
kie Erdmann, het wonder van Gunther, die overal 
en altijd belangrijk was voor het team, de veelzij-
digheid en het spelinzicht van Paul Walenberg óf 
de onvermoeibare Jules Bertjens. Stuk voor stuk 
SHH-spelers die top zijn geweest. Maar in mijn 
ogen steekt er één voetballer net iets bovenuit. Hij 

is veelzijdig, kan op ontzettend veel posities uit de 
voeten, is redelijk tweebenig en heeft een onge-
ëvenaarde winnaarsmentaliteit, Julien te Wierik. 
Met zo'n jongen zou ik werkelijk in ieder partijtje 
willen zitten, die jongen wil is 'altijd competatief' en 
wil altijd winnen. Dat zag je vroeger al in van die 
drankspelletjes die je voor het stappen deed met 
vrienden.  

Quotes 94 
De wedstrijd SHH – RKSNA is bijna afgelopen. 
RKSNA gaat winnen. De supporters van RKSNA 
beginnen af te tellen… 10, 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1…. 
Arthur Helwegen: “Start de tractoren.” 
 

   Quotes 83.  

Bèr Roufs: Wij sliepen bij de sjoemelmert om de 
spullen te bewaken met 4 a 5 man en mijn hond. 
Ik weet nog dat Har Schlicher in de kantine lag. 
Die sliep als een otter met zijn tong ver uit de 
mond. Mijn hond liep om zes uur ’s morgens naar 
hem toe  en likte zijn hele gezicht af.  Har bleef 
slapen en veegde wel met zijn arm over het ge-
zicht. 

 40 jaar clubblad 
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S.H.H.-1 SEI-
ZOEN 2021/2022                           

 spelers totaal  
sei-

zoen  wedstrijden       

      W W W W W W W W V 

  caps goals caps goals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Juul Hamers 29 0 9   X X X X X X X X X 

8 Rik Linssen 150 3 2   B B B I B B B B I 

2 Sjoerd Schroots 150 0 8   X X - I X X X V X 

6 Istvar Munnix 137 0 8   X X V X X X X   V 

  Driek Engels 81 2        

ge-
stop

t             

5 Glenn Gijzen (A) 82 1 9   X X X X X X X X X 

10 Swen Domburg 81 44 8 14 V** V** 
X**

* V** B I* V* X** X* 

11 Casper Metsemakers 51 27 7 5 X X** X** X B X* X   X 

7 Loek Vilters 49 2 9 1 X X X X X X X X* X 

13 Koen Schroots 36 0     B B B B B B B B B 

8 Tim Francot 40 6 8 3 S I V V X* X X* X* I 

4 Jens van Hees 33 1 9   X X X X X X X X X 

12 Timo Levels 23 3 9 2 I I I** I V X I V I 

17 Remco Ostlander 14 0 1   V B B B B B       

3 Daan Verhagen 16 0 9   I X V X X X X X X 

9 Roel van Melick 9 8 9 8 X* X 
X**

* I* X* X X* V* X 

16 Abdessamad Aurag 7 0 7   V V I V V   I I   

14 WalkerTom  7 0 7   I - X V I   I X V 

1 Ruben Beurskens 0 0                       

21 Aisem Benradi 1 0 1       I -           

15 Ibrahim Boztas 3 1 3 1         I*   I I   

25 Job Verhagen 2 0 2           I     I   

  Floris Ramakers                           

  Djoni Schabelreiter                           

  Nicolas Mitchell  106 29                       

S.H.H. 9 - 24  S.V. Argo 10 - 13 

Langeberg 8 - 21  Brevendia 9 - 12 

DVO 10 - 19  Spaubeek 10 - 12 

Haslou 10 - 19  Hebes 9 - 11 

Sittard 10 - 16  SVC 2000 10 -  6 

Alfa sport 10 - 14  Born 9 -  4 

Centrum boys 9 - 13  RKVB 9 - 1 
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SHH RESULTATEN 21/22   

nr wedstrijd UITSLAG   T doelpuntenmakers PNT DOELSALDO 

1 FC Maasgouw - SHH 1 - 3 V 60 v Melick, Metsemakers(2) 1 - 2 3 - 1 

2 SHH - Veritas 1e kl. 4 - 2 V 110 v Melick, K.Schroots, Metsemakers, L. Vilters 2 - 4 7 - 3 

3 SHH - SVH'39 0 - 0 V 70   3 - 5 7 - 3 

4 SNA - SHH 0 - 5 B 70 k. Schroots, van Melick(2), Vilters, Francot 4 - 7 12- 3 

5 SHH - FC Roerdalen 8 - 0 B 100 Domburg(3), van Melick(2), Gijzen, Francot, e.d. 5 - 9 20- 3 

6 Linne - SHH 0 - 3 B 120 Domburg(2), Francot 6 - 11 23- 3 

7 Haelen - SHH 2 - 2 V  Domburg, Francot 7 - 12 25 - 5 

8 SHH - Argo 3 - 1 C 100 Domburg(2), van Melick 8 - 14 28- 6 

9 Spaubeek - SHH 2 - 4 C  Domburg(2), Metsemakers(2) 9 - 16 32- 8 

10 SHH - RKVB 10- 0 C 80 Domburg(3), vMelick(3), Metsemakers(2), Levels
(2) 10-18 42- 8 

11 SVC'2000 - SHH 1 - 3 C 150 Domburg(2), van Melick 11-20 45- 9 

12 SHH - Sittard 3 - 0 C 130 van Melick, Francot, Bosztas 12-22 48- 9 

13 Born - SHH 0 - 2 C  Metsemakers, Domburg 13-24 50- 9 

14 SHH - Brevendia ´3 - 2 C 200 Francot, van Melick, Domburg 14-26 53-11 

15 SHH - DFO '20 4 - 0 B  Domburg (2), Metsemakers, francot 15-28 57-11 

16 Hebes- SHH 0 - 5 C 0 Domburg(2), van Melick, Vilters, Frasncot, SHH 
periodekampioen 16-30 62-11 

17 2022          

18 SHH - vv Kessel 5 - 0 V  Domburg(3), Metsemakers(2) 17-32 67-11 

19 De Ster (1e klasse)  - SHH 4 - 1 V  van Melick 18-32 68-15 

20 
SHH - Blerick 

2 - 0 V 50 Munnix, Metsemakers 19-34 70-15 

21 SHH - DVO 1 - 2 C 120  Domburg 20-34 71-17 

Voor aanvang van de wedstrijd SHH tegen DVO 
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      Dit is SHH 
Hieronder een aantal weetjes over SHH…. 
  
De leeftijd van SHH. 
Officieel is SHH opgericht in 1940, maar…. Al in 1927 was er sprake van voetbalclub SHH te Herten. Het speel-
de ook gewoon competitie. Daaraan nam het deel tot midden jaren dertig en toen ging SHH tijdelijk ter ziele om 
vervolgens een paar jaar later heropgericht te worden. Op 1 december 2020 gaat  SHH 80 jaar oud worden. In 
Ool  bestond aan het begin van de jaren ’20 al Juliana, waarin pater Custers al een voorname rol kende. Een 
paar jaar geleden overleed op 106-jarige leeftijd Har Niessen die bij het oude SHH voetbalde. 
  
De naam SHH. 
Als je namen van verschillende voetbalclubs naast elkaar zet, dan zijn tal van namen weinig origineel. SHH 
heeft het aan geestelijk adviseur kapelaan Adrianus Custers te danken dat wij een naam met een verhaal heb-
ben. Adrianus Custers is wellicht zelf vernoemd naar Hadrianus. Deze Hadrianus was niet één van de pausen, 
waaronder de enige Nederlandse paus Hadrianus. Onze Hadrianus was een Romeinse veldheer, die in Turkije 
zo’n 300 jaar na Christus 23 Christenen in bescherming nam en hij bekerde zichzelf tot het Christendom. Hij 
stierf in verband daarmee de martelaarsdood. 
  
De geschiedschrijving. 
Omdat het archief van SHH vanaf de oprichting prima is bewaard en er ook in later tijden volop documenten 
bewaard bleven was het mogelijk om ter gelegenheid van SHH 60 jaar het boek ‘Hadrianus, krijgsman met 
palm en zwaard’ te doen verschijnen. Ook de uitgave bij 25 jaar SHH in 1965 was een goed hulpmiddel. Intus-
sen heeft onze clubhistoricus opnieuw een boek over 75 jaar SHH geschreven dat een kleine 300 pagina’s telt. 
  
De voorzitters. 
SHH heeft geen erg groot aantal voorzitters gekend. Hubert Kurvers was de eerste bij de oprichting in 1940. 
Wie weet trouwens wie SHH bestuurde eind jaren twintig tot midden jaren dertig? Na Bair Kurvers hadden wij 
Frans Leurs, Jan Lempens, Bair Baetsen van 1950 tot en met 1966, Jan Linssen, Herman Melief van 1973 tot 
en met 1980, Piet Hannen, Piet Schreurs van 1986 tot en met 1994, Har Roost gedurende vier jaar (en hij was 
in totaal 24 jaar bestuurslid), Coen Hoezen, Luc Amkreutz, Con van Keeken (en daarna korte tijd Jos Sliepen 
als waarnemend voorzitter) en sedert 2007 Paul Wijnands, die met ingang van oktober 2013 is opgevolgd door 
Hans Schroots die medio september het stokje overdraagt aan Peter Bonekamp. 
  
Ontwikkeling van het ledenaantal. 
Na de enkele tientallen leden bij de oprichting steeg het ledenaantal stukje bij beetje. In de jaren zeventig kwam 
SHH boven de 200 leden uit. De verhuizing van Veeweg (thans begraafplaats) naar de Offerkamp in 1973 deed 
dit aantal behoorlijk stijgen. Vooral na de eeuwwisseling en de verhuizing naar de Wolfsberg (toen 400 leden) 

gaf een ledenexplosie te zien tot thans ongeveer  955  (waarvan meer dan 500 jeugdleden). SHH telt vier 
speelvelden waarvan één kunstgrasveld (2006).  Het ledenaantal bedraagt thans een stabiele 950. 
  
De kampioenschappen van SHH1. 
Echt vaak werd SHH1 niet kampioen. Wij schrijven in het kampioenenboek de jaren 1944, 1953, 1964, 1981, 
1995, promotie in 1998 en 2007. In 1953 lukte het SHH voor het eerst naar de vierde klasse te promoveren. Na 
een tweejarig verblijf zakte SHH terug naar twee klassen lager van waaruit het in 1964 terugkeerde naar de 
eerste klas onderafdeling. Na het missen van promotie in 1968 en 1972 (beide keren een verloren beslissings-
wedstrijd) degradeerde SHH opnieuw in 1974. In 2007 werd SHH onbedreigd kampioen in de vierde klasse en 
promoveerde voor het eerst in haar bestaan naar de derde klasse, waar het na een verblijf van vier jaar in 
2011degradeerde. SHH1 kwam onder leiding van trainer Pie Schmitz en technisch manager Con van Keeken 
dit jaar uit in de 4e klasse met daarin bijzonder veel derbies. Het speelde zich vol overtuiging naar een nieuwe 
kampioenstitel. In 2015 behaalde SHH1 een 2e plaats in de 3e klasse B. Het promoveerde onder leiding van 
Peter Verstappen na een zeer overtuigende nacompetitie voor het eerst in de clubhistorie naar de 2e klasse.. 
Daar behaalde het een 11e plaats van de 14 waardoor spelen van degradatiecompetitie noodzakelijk was. Het 
lukte om het tweede klasserschap te handhaven. In het lopende seizoen staat SHH goed geklasseerd. Het wist 
zelfs de tweede periodetitel te veroveren die recht gaf op het spelen van nacompetitie voor een plaats in de 
eerste klasse. Daarin bleek eerste klasser De Valk te sterk. In 2018 degradeerde SHH1 naar de 3e klasse. 
  
Andere wetenswaardigheden. 

Het damesvoetbal deed zijn entree bij SHH in de eerste helft van de jaren tachtig. Een eerste club-
blad kende SHH al in de jaren vijftig onder de titel de ‘Groen witter’. Eind 1982 werd het clubblad op 
initiatief van Jacques Lormans nieuw leven ingeblazen, aanvankelijk alleen als jeugduitgave. Na een 
aantal nummers kreeg het als benaming ‘Spuit Ellef’. Tussen 1987 en 1988 was er even twee jaar 
radiostilte, waarna eind 1988 de draad definitief werd opgepakt, onder dezelfde naam. Gehandicap-
tenvoetbal heeft SHH sinds 2002, veteranenvoetbal sinds 2007. Een kunstgrasveld werd in 2006 
voor het eerst bespeeld.  Sinds 2015 kent SHH ook een afdeling walking football, bestemd voor de 
alleroudsten. Door toedoen van het virus is er in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen re-
gul;iere competitie afgesloten. 
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COMCOP 
 

Aktiviteitencentrum Herten 
Charles de Gaullestraat 21 

6049 BK Herten 
 

 Digitaal kopieerwerk 
 zwart wit en kleur 

 
0475-474 400  

achdrukkerij@xs4all.nl 
achcomputer@xs4all.nl 
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COMPETITIEZAKEN 
 

STANDENREEKS SHH TEAMS 

     

elftal gesp. pnt. positie  

SHH1 9 24 1e  

SHH2 8 12 5e  

SHH3 9 20 2e  

SHH4 10 22 2e  

SHH5 13 18 5e  

SHH6 11 2 11e  

SHH VR1 9 24 1e  

SHH VR2 9 0 11e  

SHH35/1     

SHH35/2 16 22 3e van 5  
SHH45-

vets 
6 0 

3e van 3  
SHHVR3

0+ 
16 27 

2e van 5  
SHH G-

team 
9 24 

1e van 6 naj 
SHH 

JO19/1 
8 15 

4e  

JO19/2 2 2 7e van 11 vo-j 

JO19/3 4 0 12 van 12 2022 

JO17/1 10 13 7e van 12  

JO17/2 3 0 
12e van 

12 2022 

JO17/3 2 0 
12e van 

12 2022 

JO15/1 9 7 9e van 10  

JO15/2 3 6 5e van 12 2022 

JO15/3 4 9 3e van 12 2022 

JO15/4 8 4 
11e van 

12 najaar 

JO15/5 4 1 
10e van 

12 2022 
SHH 
JO14 

  
  

SHHJO13
/1 

10 1 
11e van 

11  
SHHJO13

/2 
3 4 

4e van 6 3e fase 
SHHJO13

/3 
4 12 

1e van 6 3e fase 
SHHJO13

/4 
4 9 

1e van 6 3e fase 
SHHJO13

/5 
3 6 

3e van 6 3e fase 
SHHJO11

/1 
4 9 

1e van 6 3e fase 
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SHH VAN DAG TOT DAG 
 
NOVEMBER 
 
3 Er zijn nieuwe coronamaatregelen bekend-
gemaakt vanwege het stijgende aantal be-
smettingen. Het sportpark is toegankelijk al-
leen met QR-code vanaf komende zaterdag. 
5 Het nieuwe clubblad is uit. Nummer 134 
was er op 15 september. Nummer 135 is er al 
op 6 november en staat goed vol nu er weer 
een periode door iedereen gevoetbald mocht 
worden. 
  
 
 
 
6 Het Algemeen Dagblad geeft aan dat 
slechts één op de zeven clubs voor haar vrij-
willigers een verklaring omtrent gedrag 
vraagt. Bij ons, SHH, is het al lang gebruikelijk 
om deze – overigens gratis verklaring – wel te 
vragen aan wie als vrijwilliger iets gaat doen 
voor de vereniging. Dus wij horen bij de één 
uit zeven. 
6 De zevende competitieronde vindt plaats. 
SHH G1 wint uit bij MVC G2 en door de 0 – 3 
zege continueert het team van Erwin van den 
Dungen de eerste plaats op de ranglijst. SHH 
JO15 doet goede zaken. Het wint uit bij de 
Venlosche boys met 1 – 3 en heeft daardoor 
aansluiting gevonden bij de middenmoot. 
SHH JO17-1 bleef weer ongeslagen. Het 2 - 2 
gelijke spel tegen SV Meerssen betekent wel 
dat de afstand tot de nummers 1 en 2 groeit. 
SHH JO19/1 was op bezoek bij Bekkerveld en 

het kreeg 4 goals om de oren. Als je er even-
wel zelf 6 maakt, dan win je met twee goals 
verschil, een prima resultaat dus. Bekkerveld 
was tot vandaag ongeslagen. SHH, nummer 2 
op de ranglijst nu, blijft ongeslagen. FC Hoens-
broek is de koploper. 
7 En dan was daar de zevende wedstrijd in 
deze competitie voor SHH1. Vanaf nu zouden 
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de teams bovenin veelal tegen elkaar gaan 
spelen. Voor SHH betekende dit een thuiswed-
strijd tegen Brevendia dat nog ongeslagen 
was, wel drie keer gelijkspeelde, maar vorige 
week Centrum boys de eerste verliespunten 
toebracht door met 4 – 2 te winnen. Nummers 
2 en 3 Centrum boys en Langeberg zouden 
tegen elkaar spelen maar de wedstrijd werd 
afgelast, wellicht vanwege corona? De beide 
teams legden in Herten een mooie partij voet-
bal op de mat met aardig wat oogstrelende 
acties en volop kansen. SHH had de overhand 
en ook de meeste kansen maar voor de rust 
scoorde Brevendia als enige fraai. Na de rust 
ontspon zich een ware thriller. Brevendia kwam 
zowaar op 0 - 2 voor te staan. Maar SHH wist 
de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken en 
het won voor de zevende keer op rij. 3 – 2 was 
de einduitslag in Hertens voordeel. Na de 0 – 2 
kwam er al gauw de aansluitingstreffer en een 
kwartier voor tijd stond het 2 – 2. En vlak voor 
tijd was de buit binnen. Goaltjesdief Swen 
Domburg speelde weer een voorname rol. Hij 
maakte zijn 11e seizoenstreffer (41e in zijn 
hele loopbaan in de competitie voor SHH1) en 
gaf een assist. Roel van Melick scoorde even-
eens en Tim Francot maakte het trio vol. SHH 
heeft zowaar een kloof opgebouwd naar de 
teams onder zich: 21 uit 7 met een doelsaldo 
van 28 voor en 6 goals tegen spreekt boekde-
len. Langeberg staat tweede op zes punten 
met wel een wedstrijd minder gespeeld. Cen-
trum boys heeft 12 uit 5. Casper Metsemakers 
speelde zijn 50e reguliere wedstrijd voor SHH1 
(en scoorde daarin 27 keer). 
7 Bij de overige teams deed SHH VR1 zeer 
goede zaken. Het versloeg rechtstreekse con-
current om de titel Argo met de klinkende cij-
fers van 5 – 1. Doelpunten waren er van twee 
keer Joëlle Zinken, Renée Odekerken, Britt 
Marx en Colette van Aalst.  
 
 

SHH VR2 verloor in eigen huis met 0 – 3 van 
Groene ster en blijft met één puntje de rode lan-
taarn dragen.  SHH2 verloor jammerlijk uit bij FC 
ODA2. De 2 – 1 betekent dat onze reserves in de 
onderste regionen zijn aanbeland. SHH3 versloeg 
Linne3 met 4 – 1 en staat als derde geklasseerd. 
Ook SHH4 deed het prima via een 2 – 2 gelijkspel 
bij topper Horn3. SHH5 was de betere van 
RKAVC2 met 2 – 1 en ook SHH6 pakte een punt-
je. Thuis tegen Wilhelmina’08/2 werd het 1 – 1. 
 
12 SHH bekert al op de vrijdagavond, 4e beker-
ronde. En de tegenstander is DFO’20. Voor wie 
het niet weet lijkt dit een tegenstander ergens in 
Noord Brabant in Zuid II, maar niets is minder 
waar. Het gaat hier om een vierde klasser uit de 
buurt, ontstaan vorig jaar door het samengaan 
van de vroegere RKESV, RKHVC en GKC, res-
pectievelijk afkomstig uit Ell, Hunsel en Grathem/
Kelpen (al eerder gefuseerd vanuit Grathem en 

KOC). Het speelveld bevindt zich in Kelpen. Uw 
redacteur permitteert zich de opmerking dat de 
naam weinig origineel is, namelijk Door Fusie 
Ontstaan. Voorlopig voor het laatst mocht er pu-
bliek bij zijn. SHH dat het zonder enkele vaste 
krachten deed was de bovenliggende partij en 
wist met 4 – 0 te winnen. Swen Domburg scoorde 
in zijn tiende opeenvolgende wedstrijd en maakte 
de eerste en de laatste goal vandaag. Hij scoorde 
liefst negentien keer in die reeks van tien. Daar 
tussenin scoorden Casper Metsemakers en Tim 
Francot. Floris Ramakers en Djoni Schabelreiter 
maakten allebei als invaller hun debuut in SHH1 
13 Er zijn nieuwe coronaregels en daarom zijn er 
minimaal drie weken  geen toeschouwers welkom 
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bij de gespeelde wedstrijden. SHH JO19/1 won 
met maar liefst 8 – 2 van Meerssen. SHH 
JO19/3 verloor met 1 – 3 van Budel Jo19/3. 
Het werd 1 – 3. SHH JO19/2 verliest met 0 – 4 
van RKHSV. SHH JO19/3 telt 7 punten uit 5 
wedstrijden in een poule van slechts vijf teams. 
De overige standaardteams kwamen vandaag 
niet in actie.  
14 Ook vandaag enkele een bescheiden in-
haalprogramma: SHH6 gaat op bezoek bij 
DFO’20/4 en lijdt aldaar tegen de koploper in 
zijn klasse een nederlaag met 6 – 0. Her den 
der worden wedstrijden uitgesteld/ afgelast 
omdat teams met te veel coronabesmettingen 
rondlopen. 
 
15 Van VVV´s facebookpagina: Levi Smans 
heeft een profcontract bij VVV-Venlo getekend. 
De 18-jarige middenvelder heeft zijn handteke-
ning gezet onder een verbintenis tot de zomer 
van 2025. 
 
 
18 Dagblad de Limburger laat vandaag rech-
terspits Roel van Melick aan het woord naar 
aanleiding van het feit dat SHH met 21 uit 7 
koploper is: Roel van Melick van SHH scoort 
makkelijk: ‘Mensen vragen wel eens hoeveel ik 

er dit seizoen ga maken. Dan zeg ik 
voor de grap twintig of dertig’ 
18 Intussen lopen de aantallen be-
smettingen zo hard op dat iedereen 
zich afvraagt wanneer het voetbal 
dat voorlopig geen toeschouwers 
welkom mag heten weer helemaal 
plat komt te liggen. Het zijn geen 
fijne tijden. 
 
 
20 Er is een onvolledig programma 
voor de jeugdteams. Wij weten niet 
precies waarom maar het zou zo-
maar kunnen dat teams her en der 
met coronabesmettingen te maken 

hebben. SHH JO15/1 speelde tegen koploper 
SC. Irene en verloor met 1 – 2 zeer eervol. 

21 Onderstaand foto geeft het aan…. SHH kon 
uit bij Hebes de eerste periodetitel grijpen. Pu-
bliek was niet toegestaan bij de wedstrijd maar 
er zijn enkele mensen zichtbaar die buiten de 
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poort hun opwachting maakten. De meeste 
mensen waren aangewezen op de media om 
te vernemen hoe het verlopen was. Wie had 
deze uitslag verwacht? De laatste keer dat 
SHH in competitieverband bij Hebes op be-
zoek ging werd er pijnlijk met 1 – 0 verloren 
terwijl het veldoverwicht groot was. Deze 
keer was SHH opnieuw in goeden doen. Het 
verschil met een paar jaar geleden was 
evenwel dat Hebes deze keer niet wist te 
scoren en SHH maar liefst vijf keer! Met de 
maxcimale 24 punten uit de eerste 8 wedstrij-
den is SHH de onbetwiste periodekampioen. 
Proficiat aan Patrick Wolters en zijn mannen! 
Evengoed blijft het allemaal onwezenlijk. Wij 
stevenen weer af op een lockdown aange-
zien er dagelijks erg veel mensen ziek wor-
den door het coronavirus, ook al is 85% van 
de mensen ingeënt. Verschillende 

teams hebben één of meer wedstrijden achterstand 
na afgelastingen waarvan valt te raden dat dit coro-
na gerelateerd is. Ook SHH1 zelf heeft er enkele 
gevallen opzitten. De doelpunten van vandaag wer-
den gescoord door Swen Domburg, 2x keer (zijn 
12e en 13e van het seizoen), Roel van Melick (zijn 
8e van het seizoen), Loek Vilters en Tim Francot. 
Voordat de buit binnen was waren de eerste kan-
sen voor Hebes dat Juul Hamers één keer tot een 
p¨rima redding dwong en meteen erna de lat vol 
raakte. Bij rust was SHH op voorsprong gekomen 
tegen een stug verdedigend Hebes dat daarna 
noodgedwongen de verdedigende stellingen moest 
verlaten wat na rust daardoor nog drie tegengoals 
incasseerde. Officieel was het nog toegestaan om 
de wedstrijd van buiten het complex te aanschou-
wen en de 1,5 meterregel was nog niet opnieuw 
ingevoerd, maar of de supporters er verstandig aan 
deden om zo te groeperen? 
 
21 Bij de overige teams die op zondag in actie kwa-
men was het fijnste nieuws afkomstig van SHH6 
dat haar eerste jaar bij de senioren speelde en tot 
nu toe één puntje wist te behalen. Vandaag was 
Hebes3 een prooi voor ons zesde dat door met 2 – 
0 te winnen de laatste plaats verliet en nu met 4 uit 
7 als 10e van de 12 staat geklasseerd. Ook SHH5 
boekte een overwinning. Dat gebeurde uit bij Sint 
Joost2 waar het 2 – 4 werd. SHH VR2 verloor uit bij 
RKVB VR1 met 7 – 0. Roerdalen4 tegen SHH3 ein-
digde met 2 – 2 in een gelijkspel. 
25 SHH VR2 haalt in tegen Veritas VR1. Met 0 – 2 
wordt er bescheiden verloren, een opsteker dus 
eigenlijk. 
26 Persconferentie van premier Rutte en minister 
van zorg de Jonge levert op dat er vanaf zondag, 

SHH 
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de 28e, geen amateurs mogen voetballen en trainen 
na 5 uur in de middag. Het zou ook zomaar kunnen 
dat er een lange winterstop gaat volgen. Hoe is te 
organiseren dat je voor die tijd kunt trainen? 
27 Er is nog gewoon competitievoetbal bij de jeugd. 
SHH JO13 speelt tegen Daalhof en verliest met 1 – 
3. 
 
28 SHH VR1 speelt thuis tegen Bekkerveld en weet 
in een doelpuntrijke wedstrijd met 5 - 3 aan het lang-
ste eind te trekken. Het verslag± )Bron FB Colette 
van Aalst’: Vandaag, 28 november, stond er na twee 
weken EINDELIJK weer een wedstrijd op het pro-
gramma voor Vrouwen 1.  

Om 

11:00 uur trapten zij af tegen Bekkerveld 
Vrouwen 2. Of zou je kunnen zeggen Bek-
kerveld combinatieteam VR1 en VR2?? 
Maakt ook niet meer uit. Wij hebben de drie 
punten binnen Sportpark de Wolfsberg weten 
te houden. Er werd namelijk met 5-3 gewon-
nen!! De doelpunten kwamen op naam van 
Colette (1-0), Noa (2-0), Joëll (3-2), Britt (4-
2), Marlies (5-3). Ook de topscoorderslijst is 
weer bijgewerkt. Onze spits Joëll leidt deze 
lijst nog steeds, maar nu met 11 doelpunten. 
Colette volgt met 9 doelpunten, gevolgd door 
drie speelsters met 5 doelpunten: Dieuwertje, 
Britt en Marlies!  
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We zijn benieuwd wat het ons aankomende 
week gaat brengen. Mogen we wel of niet 
spelen? We gaan het meemaken!  
28 Ook SHH2 behaalt een voorname zege. 
Door met 3 - 4 bij Langeberg2 te winnen is er 
weer aansluiting bij de middenmoot. Lange-
berg was tot vandaag de koploper. SHH6 blijft 
verbazen want opnieuw is er een punt. Tegen 
middenmoter Oranje Blauw3 is 2 – 2 de eind-
stand. SHH4 behaalt een stevige zege door 
MBC3 met 7 – 1 naar huis te sturen. SHH5 
daarentegen komt net tekort tegen Roerda-
len3: 0 – 1. 
 
28 Net als een groot aantal andere wedstrij-
den bij de standaardteams van het amateur-
voetbal werd de wedstrijd vanSHH1, uit bij 
Centrum boys, afgelast. Dat was op verzoek 

van Centrum boys waar wellicht 
ook een aantal spelers besmet is 
met het virus. 
 
     
 
29 En dan is er het debuut van 
onze Hertense Janou Levels in het 
Nederlands elftal, de Oranje-
leeuwinnen. Zij startte in de basis 
van de oefeninterland tegen Japan 
en mocht dik een uur meedoen in 
een wedstrijd die eindigde zoals 
deze begon, namelijk met een 0 – 
0 stand. 
 
30 De KNVB heeft besloten om de 
wedstrijden van de zogenaamde A

-categorie voorlopig niet door te laten gaan. Er 
mag hierbij wel op vrijwillige basis worden inge-
haald. Het gaat om wedstrijden in de prestatie-
categorieën.  
 
 
SHH JO11/1 
 
DECEMBER 
 
4  Erg veel wedstrijden vinden geen doorgang 
vandaag. SHH JO13/2 komt wel in actie en wint 
eindelijk eens en wel van Haelen JO13/1. Het 
wordt 3 – 1. SHH JO17/1 krijgt nummer 2 Groe-
ne ster op bezoek en lijdt met 1 – 6 een flinke 
nederlaag. SHH JO17/2 dat is ingedeeld bij zo-
wat alleen maar standaardteams was tot van-
daag puntloos en kreeg het veel hoger geklas-
seerde EVV JO17/1 op bezoek. En toen werd 
daar met 5 – 3 van gewonnen! Keurig resultaat 
dus. SHH G1 was te gast bij Heythuysen G2 en 
behaalde met 2 – 
4 een verwachte 
zege. 
5 Ook vandaag 
een bescheiden 
corona-
programma. 
SHH4 was te 
gast bij Roggel4 
en behaalde met 
3 – 4 een fijne 
zege. SHH VR1 
ging op bezoek 
bij het laag ge-
plaatst RKHSV 
en wist met 1 – 3 
te winnen. Britt 
Marx, Joëlle Zin-
ken en Colette 
van Aalst scoor-
den. SHH6 ver-
loor in Herten 
met 1 – 4 van 
Leeuwen2. 
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11 SHH onder 7 na 17 wedstrijden. 
   
12 Vandaag ook maar een zeer bescheiden 
speelprogramma. SHH5 behaalde een keu-
rige 2 – 0 zege op MBC ’13/4. SHH6 liet de 
punten uit bij de reserves van FC Roerda-
len. Het werd er 5 – 2. 
17 Wiel Verheesen is heengegaan. Wiel die 
wij een paar jaar geleden nog hebben geïn-
terviewd was vooral in de jaren zestig en 
begin jaren zeventig bestuurslid van SHH 
net in de tijd dat hij zijn journalistieke carriè-
re gestart was. Daarna bleef Wiel SHH vol-
gen. Bij jaarbestaansfeesten van SHH was 
Wiel van de partij, terwijl hij intussen al een 
tijd in Heerlen woonde.  Via facebook vertel-
de Wiel nog vaak wielerverhalen uit de oude 
doos. Hij vertelde ook over ziek zijn. Wiel is 

nog sneller heengegaan dan wij verwachtten. Wij 
wensen zijn familie veel sterkte toe. 
19 Start van een zware lockdown, die Nederland 

tot in ieder geval half januari helemaal vastlegt. 
22 Sedert dik een maand verschijnt er een 
nieuwsbrief, afkomstig van ons bestuur. Onder-
staand bericht is afkomstig van de nieuwsbrief: 
SHH G1 KAMPIOEN! Onze G-force is er op 4 
december in geslaagd om kampioen te worden in 
de 3e klasse. Na een bloedstollende laatste 
speeldag, waarop naast SHH ook RKMSV en 
Heythuysen nog in de race waren voor de titel, 
werd in een rechtstreeks duel Heythuysen versla-
gen. Dit ging niet zonder slag of stoot, na een 2-0 
achterstand wisten de groen/witten uiteindelijk 
met 2-4 aan het langste eind te trekken. SHH G1 
is een team waarin sportiviteit en gezelligheid de 
boventoon voeren. Onder leiding van een aantal 
geweldige vrijwilligers is dit team een voorbeeld 
voor iedereen, het is een waar feest om de trai-
ningen op woensdag en de wedstrijden op zater-
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dag te bekijken. Dames en heren spelers en 
staf, van harte gefeliciteerd! 
 
SPORTPARK SHH IS VANAF 1 JANUARI 
2022 ROOKVRIJ. SHH is een belangrijke om-
geving in het leven van opgroeiende kinderen. 
We geven kinderen graag SAMEN het goede 
voorbeeld. We zetten daarom vanaf 1 januari 
2022 de stap naar een rookvrij sportpark de 
Wolfsberg. Hiermee beschermen we de jeugd 
tegen de verleiding om te gaan roken en het 
schadelijke meeroken. Zo biedt SHH iedereen 
een gezonde en veilige sportomgeving. Als 
kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal 
en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij 
mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals 
andere sporters, trainers en ouders. Zien ro-
ken, doet roken. Voetballen is gezond, terwijl 
(mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. 
Roken en voetbal passen niet bij elkaar. Als 
fervent roker wil ik jullie vragen om SAMEN 
mee te werken aan onze rookvrije generatie. 
Vanaf 1 januari 2022 zijn wij rookvrij. Iedereen 
is en blijft welkom op onze vereniging, ook ro-
kers! We vragen rokers om buiten het complex 
te roken. Het gehele sportpark wordt rookvrij. 
Voor vragen kun je terecht bij Peter Bone-
kamp, 06-45828211. 
25 En dan is er gitzwart nieuws voor onze ver-
eniging. Wij citeren van facebook: Het was erg 
onwezenlijk en verschrikkelijk vandaag te ver-
nemen dat jij Piet er niet meer bent, uitgere-
kend op eerste kerstdag het tijdelijke voor het 
eeuwige verwisseld hebt. Jij was mister SHH, 
deed alles voor de club, jaren voorzitter ge-
weest, royaal meer dan 50 jaar vrijwilliger, het 

voornaamste lid uit onze historie. Piet we gaan 
je erg missen. Veel sterkte toegewenst aan alle 
familie en verwanten. 
 
JANUARI 2022 
 
3 Dag van het afscheid van Piet. Enkele honder-
den mensen zijn afgekomen op de korte bijeen-
komst op de parkeerplaats bij de Wolfsberg om 
zo afscheid te nemen van Piet waarna vanwege 
corona met een gelimiteerd aantal mensen de 
dienst bij uitvaartcentrum Tussen de bergen 
plaatsvindt. Voorzitter Peter Bonekamp doet het 
woord namens SHH. Daarna klinkt het clubblied 
en met groene en witte rook gaat de stoet ver-

der. 
17 Er is weer een mogelijkheid om te gaan trai-
nen voor iedereen. De zwaarste lockdown is 
weer een stuk versoepeld. 
23 Vanuit de mail (een gedeelte van) ´de groene 
kaart´: GROTE CLUBACTIE 2021 
Afgelopen december is de eindafrekening bin-
nengekomen van 
de Grote Clubactie 2021. De jeugdleden die zich 
ingespannen 
hebben om loten te verkopen hebben een hele 
mooie opbrengst 
van € 2.554,68 weten te realiseren voor SHH. 
Spelers super bedankt! 
Zoals ieder jaar maken we een top-10 bekend 
van  
de beste verkopers en deze spelers zullen in de 
komende tijd hun welverdiende prijs ontvangen.  
Maar, voor de duidelijkheid, alle verkopers zijn 
uiteindelijk winnaars! 
De top tien verkopers van 2021 zijn: 
1. Marnix Rooskens met 53 loten! 
2. Puk Schmitz  
3. Daniel Gieskens 
4. Olivier van Lier  
5. Daan Goossens 
6. Manuel Salcedo  
7. Teun Koppes 
8. Mason Diemer 
9. Ayden Diemer 
10. Sebastiaan Bours 
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Wat betreft de opbrengst van de Grote Clubac-
tie; op dit moment  
worden er gesprekken gevoerd met de gemeen-
te Roermond waar  
en hoe we een Panna-veldje mogen en kunnen 
realiseren.  
24 Erwin de Graaff, oud-speler van SHH1 en 
sinds jaar en dag jeugdtrainer en jeugdleider bij 
onze jeugd, is de nieuwe trainer van SC. Leeu-
wen, met ingang van het nieuwe seizoen. 
26 Wij komen onze voorzitter Peter Bonekamp 
tegen daags nadat ook op sportgebied veel co-
ronamaatregelen zijn losgelaten. Er is nog wel 
een probleem met het aantal toeschouwers dat 
toegang heeft. Peter: Wij kunnen nu nog maar 
6000 in plaats van 18.000 mensen verwelko-
men. 
27 Dag van het vraaggesprek met Geert Suijlen, 
locatie Ver´koch´. 
29 Na lange tijd mag er weer competitie worden 
gespeeld. Er wordt een aantal jeugdwedstrijden 
gespeeld. SHH JO19 gaat aan kop in zijn klasse 
na een zege met 3 - 1 tegen Schaesberg. Een 
andere leuke uitslag boekt SHH JO13/2 uit bij 
Oranje Blauw/1. Daar wordt het namelijk 6 – 6. 
 
30 Ook de de senioren weer een aantal wedstrij-
den, vooral bij de lagere seniorenteams. SHH4 
blijft in de race om te titel na een zege met 3 – 4 
bij fusieclub DFO’20. DFO staat voor Door Fusie 
Ontstaan. Het gaat om Kelpen, Grathem, Ell en 
Hunsel. Ook SHH3 doet het prima. Uit bij num-
mer laatst Swalmen4 wordt het 0 – 5. SHH6 
gaat op bezoek bij Haelen/3 en weet net niet het 
derde punt van het seizoen te behalen. Het 
wordt 1 – 0 in Haelens voordeel. SHH5 verloor 
nipt van het iets hoger geklasseerde SNA2 
(Sport Na Arbeid). SHH/1 speelde een eerste 

oefenwedstrijd ter voorbereiding op de tweede 
competitiehelft. Het kwam op eigen veld in actie 
tegen vv Kessel en won met 5 – 0. Swen Dom-
burg scoorde drie keer, Casper Metsemakers 
twee keer. 
 
FEBRUARI 
 
3 SHH oefent uit bij eerste klasser De Ster uit 
Stein, ter voorbereiding op de hervatting van de 
competitie drie dagen later uit bij de Centrum 
boys. Na 1 - 0 achter en 1 - 1 trekt De Ster met 4 
- 1 aan het langste eind. SHH krijgt wel de com-
plimenten mee voor het vewrzorgd gespeelde 
voetbal. Frappant detail, maar verder niet belang-
rijk, is dat deze 18e wedstrijd van het seizoen de 
eerste nederlaag betekent. 
5 Van de standaard prestatieteams lijdt SHH 
JO15/1 uit bij MBC’13 een nederlaag met 4 – 2. 
SHH JOI13/1 gaat flink onderuit. OP eigen veld is 
SC. Irene met 1 – 7 de baas. 
6 Ondanks de grote hoeveelheid regen en her en 
der afgelaste wedstrijden vanwege te veel co-
ronabesmettingen in een team is er toch competi-
tievoetbal. SHH2     deelt met 1  - 1 de punten 
met Lindeheuvel2, allebei geklasseerd in de mid-
denmoot. Floris Ramakers scoorde voor SHH2. 
SHH3 doet goede zaken door SC. Leeuwen3 met 
3 – 2 te verslaan. SHH5 verliest nipt van koploper 
EMS3. Het wordt aldaar 3 – 2. SHH VR1 gaat op 
bezoek bij het relatief laag geplaatste Bunde en 
weet door een goal van Colette van Aalst met 0 – 
1 nipt te winnen waardoor het zelf ogenschijnlijk 
riant aan kop gaat met 24 uit 9. 
12 Van de standaardjeugdteams kwam SHH 
JO15/1 in actie. Het verloor op eigen veld van 
concurrent Maastricht-West. Het werd 1 – 4 
waardoor de zuiderlingen SHH passeerden op de 
ranglijst.SHH JO17-1 ging op bezoek bij Scharn 
JO17-2 en verloor daar met de kleinst mogelijke 
uitslag. 
13 SHH1 oefende op eigen veld tegen subtopper 
uit de noordelijke klasse Blerick. SHH speelde 
een degelijke partij met goed voetbal. Strakke 
passing voerde de boventoon. Vanwege een ge-
plande vakantie van drie spelers deden enkele 
andere spelers dan anders mee. Ook Nicolas 
Mitchell wordt voor even van stal gehaald en Rik 
Linssen is weer fit. SHH won met 2 – 0 door 
goals van Istvan Munnix en Casper Metsema-
kers. Verder kwam SHH VR2 in actie. Thuis te-
gen RKVB VR1 werd het 0 / 5. SHH5 versloeg 
keurig Coventus-2 met 4 - 3. 
 
18 Vanwege het stormachtige weer is er vandaag 
helemaal niet getraind. Afgelopen dinsdag trainde 
SHH1 ook al nauwelijks en zondag staat de wed-
strijd thuis tegen nummer 3 op het programma, 
het Sittardse DVO. Het is altijd de vraag hoe 
teams uit de winterstop komen en zeker deze 
keer waarin er weinig kon worden getraind van-
wege corona. Drie van de spelers van SHH1 ko-
men ´s nachts terug van vakantie dus zullen niet 
meteen inzetbaar zijn. 
19 Een aantal wedstrijden ging door, een aantal 
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niet en sommige jeugdteams hadden een 
vrije dag. SHH JO19/1 verloor jammerlijk 
nipt van FC Hoensbroek, 3—2. Bij een over-
winning was SHH JO19 koploper geweest. 
Nu gaat FC Hoiensbroek aan kop. SHH 
G1, kampioen van de najaarsreeks en 
gepromoveerd voor de voorjaarsreeks, 
ging op eigen veld met 1 – 6 de boot in 
tegen FC Budel. 
20 Met de gehele dag regen en een 
verraderlijke wind kon er in het week-
end voor carnaval toch gevoetbald wor-
den. SHH2 pakte een keurige zege, 
met 1 – 0 op Geleen Zuid/2. Ook SHH3 
behaalde eenzelfde resultaat maar dan 
wel tegen FC Roerdalen/2. SHH4 ver-
loor met 3 – 5 van Hebes4. SHH5 deel-
de uit bij Boiekoel/2 gebroederlijk de 
punten en er waren acht goals te zien. 
SHH VR2 ging op bezoek bij de zus-
ters van FC Roerdalen/1 en verloor 
met 5 – 1. 

 
20 En toen was daar de wedstrijd van 
SHH1, voor de winter ongeslagen periode-
kampioen geworden met 24 uit 8, nu in de 
eerste wedstrijd na de ‘winterstop’ met erg 
winderige en natte weersomstandigheden, 
niet het favoriete weer van onze techni-
sche ploeg. Het kwam in de strijd tegen 
een goed georganiseerd DVO, nummer 3 
op de ranglijst en de Sittardenaren scoor-
den ook nog eens al na drie minuten via 
een fraaie onhoudbare uithaal. SHH rende 
de gehele wedstrijd achter de feiten aan 
en zat niet goed in de wedstrijd. Uiteinde-
lijk werd het 1 – 2 voor de gasten en was 
de eerste nederlaag een feit. Swen Dom-
burg wist twintig minuten voor tijd de aan-
sluitingstreffer te scoren maar ondanks 
alle inspanningen om een gelijkmaker erin 
te schieten gingen de drie punten mee 
naar Sittard. Desondanks speelden Sjoerd 
Schroots en Rik Linssen hun 150

e
 regulie-

re competitiewedstrijd voor SHH1. Voor Swen 
was het de 14

e
 competitietreffer van dit jaar. Hij 

scoorde in iedere wedstrijd waarin hij speelde. 
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Quotes  

Henk Hannen (destijds midden 20) tot Bert Was-

senberg: Als ik een baard laat staan en een ring 

om doe, dan ben ik  ook 31. 

Quotes 93 
Roland Hammes meldt voor aanvang van zijn 
voetbalwedstrijd: Ik zal eens kijken wat ik vandaag 
in de trucendoos heb. 
Roger Wijler: Heeft hij de trucendoos bij zich? Dat 
zal dan wel een kleine zijn. 
 

Quotes 93 
SHH6 wint met 1 – 8 erg ruim en aan Roland 
Hammes wordt gevraagd of hij zijn vriendin niet 
kan wijsmaken dat hij gescoord heeft. Roland zegt 
een hele tijd niets, waarna Henk Hannen op een 
hatelijke manier zegt: Nee! 
 

Quotes 94 
Bea Hannen: Snookeren is iets onder water. 
John Felbermaier: Dat heet snorkelen. 
 

Quotes 92 
Enkele SHH-mannen zitten op het terras voor de 
kantine aan de Offerkamp en zien enkele nette 
vrouwenbenen. Zij vragen zich hardop af: Van wie 
zouden die zijn? Op dat moment loopt de dan 14-
jarige Björn Willigenburg voorbij en zegt enthou-
siast: “Van mijn moeder!” 

Quotes 93 
Piet Masolijn (speler SHH6): Het zesde speelt Bra-
ziliaans. 
Bert Wassenberg: Alleen heb ik Socrates nog 
nooit tegen het kleedlokaal zien overgeven. 
Piet: Maar Socrates is toch een Griek! 
 
 

Quotes 11 
Hans Rademakers (SHH-vets):  Is het waar dat je 
goed moet kunnen drinken om mee te kunnen 
met de vets? 
Zoals ik hier boven al zei hebben wij de derde helft 
nog nooit verloren. Maar de eerste eis is natuurlijk 
dat je briljant moet kunnen voetballen 
 

 21 

Quotes 94 
Jack Erdmann over zijn toekomst: Huisje, 
boompje beestje, kindje. 
Vraag: Waarom een kindje. 
Jack: Ik wil een goede voetballer ter wereld 
brengen. 
(RED. Jack is vader van zoon Jay die sinds 
een jaar bij Roda JC voetbalt). 
  

Quotes 94 
SHH4 wint uit bij Slek met 2 tegen 12. Wim 
Vergoossen scoorde vijf keer. Wim: Ik weet 
ook zeker dat alle vijf de goals in één helft 
vielen, want in de rust werd ik gewisseld. 

Quotes 95 
  

Bij SHH4 roept een supporter tot Wim Ver-
goossen: Dat is de oude Wim weer! 
Wim: Dadelijk in de kantine! 
  

Quotes 95 
Tijdens een wedstrijd van SHH5 roept ie-
mand tot de grensrechter van de tegenstan-
der: Eerlijk blijven! 
Luuk Kurvers, filosofisch medewerker van 
het clubblad: Nee, eerlijk worden! 
  

Quotes 12 
Maurice van Ratingen (jarenlang speler van 
SHH1 en van 1988 tot en met 2010 redac-
tielid van dit blad) over de ‘oefenhoek’ aan 
de Offerkamp: 
Dat was geregeld een complete modderpoel 
en daar kwam me toch een putlucht van af. 
Ik weet niet wat ze daar in vroeger jaren 
geloosd hebben, maar je mocht geloof ik 
nog blij zijn dat als je een sliding had ge-
maakt je ’s nachts niet opeens licht begon te 
geven. En ik meen dat er ooit zelfs eens 
een speler gered is met behulp van de inzet 
van een duikboot, maar of dat verhaal waar 
is weet ik niet zeker, hahaha.’ 
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VRAGEN 
 
1. Per 1 april a.s. geldt er na het rookverbod ook een alcoholverbod in onze kantine. 
2. Bij Roda JC speelt er iemand met SHH-roots als contractspeler. 
3. Erwin de Graaff is met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer bij  Veritas. 
4. Een ander woord voor penalty is strafschop. 
5. Een ander woord voor elfmmetergebied is strafschopgebied. 
6. Als een team 4 competitiepunten heeft uit drie wedstrijden dan heeft het minimaal één 

keer gewonnen. 
7. Als een team vier competitiepunten heeft uit vier wedstrijden dan heeft het minimaal 

één keer verloren. 
8. Als een team vier punten heeft uit vier wedstrijden dan kan het zijn dat er twee keer is 

verloren. 
9. Bij een doelsaldo van min 8 na vier gespeelde wedstrijden dan kan het zijn dat een 

team drie keer heeft gewonnen. 
10. Bij een penalty is het verplicht in één keer een doelpoging te wagen, dus een één-

tweetje met een medespeler is niet geldig als doelpunt. 
11. Bij aanvang van de wedstrijd blaast de scheidsrechter op zijn fluit. 
12. Het is mogelijk een kopgoal  te maken wanneer een speler met beide benen buiten de 

lijnen van het veld staat en als het al zou kunnen dan is dit nog nooit gebeurd. 
13. Soms wordt er niet met een munt maar met een dobbelsteen getosst bij aanvang van 

de wedstrijd. 
14. Bij SHH speelde ooit een Senegalese international. 
15. SHH koos ooit voor de kleuren groen en wit omdat dit destijds de goedkoopst verkrijg-

bare shirts waren. 
 
SCHIFTINGSVRAAG 
 
Sinds welk jaar bestaat SHH onafgebroken? 

ANTWOORDEN 
 
1. Nope, 1 aprilgrapjes bestaan nog. 
2. Yep, hij luistert naar de naam Loek Hamers , is tweede keeper en ook trainer in oplei-

ding (bij SHH). 
3. Nope, maar wel bij SC. Leeuwen. 
4. Correct. 
5. Niet correct, het moet zestienmeter gebied zijn/ 
6. Correct.    7.  Onjuist, er kan 4x gelijkgespeeld zijn. 
8.      Correct, namelijk bij 1x winst, 1x gelijkspel en 2 nederlagen. 
9.      Klopt: 3 keer winnen en een nederlaag met minstens elf goals verschil. 
10.    Onjuist, Cruijff legde ooit breed op Olsen die de bal aannam en teruglegde op Cruijff   
 die de ban intikte.    11. Correct. 
12. Dit is 100% juist, sterker nog: Uw  quizmaster heeft dit persoonlijk eens gepresteerd in 
een zaalvoetbalwedstrijd met een stevige kopgoal die de vijandelijke keeper erg verraste. 
Het hoofd en dus ook de bal bevonden zich binnen de lijnen van het speelveld. 
13. Fout, niet met een dobbelsteen, soms wel met de fluit (In welke hand op de rug heb ik de 
fluiit vast?) 
14.     Onjuist, dit is wel erg veel fantasy. 
15.     Correct. 
 
Antwoorden schijftingsvragen:    1940 

PETJE OP, PETJE AF deel 25 
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