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Krachtsport in Eijsden 

Voorwoord 
 

Krachtsportvereniging K.S.V.Eijsden werd opgericht in 1967 als 

gewichthef-vereniging en bestaat nu nog steeds als fitnessvereniging. Dit 

artikel gaat over de bloeitijd van de gewichthefsport in Eijsden, over de 

vereniging en haar medeoprichter Jef Stessen. Het gaat over de leden die 

zeer fanatiek aan de gewichthef-competitie en de diverse 

kampioenschappen meededen, en belicht de invloed die de vereniging had 

in Eijsden. Het zijn verhalen, wetenswaardigheden en anekdotes over 

fanatisme en volharding, over vriendschap en gezelligheid.  
 

Het eerste deel van dit artikel is gewijd aan de totstandkoming van de 

gewichthef- cultuur in Zuid-Limburg. Die ontstond in het dorp Simpelveld 

in de oostelijke mijnstreek en was de aanloop naar het gewichtheffen in 

Eijsden. Jef Stessen uit Eijsden was lid van de Simpelveldse 

krachtsportvereniging Helios. Hij bracht het gewichtheffen naar Eijsden.  
 

Vooral dankzij Jef heeft Eijsden iets betekend in de krachtsportwereld, met 

name in de gewichthefsport. Jef en zijn broers René, Lou en Martin hebben 

samen met Guill. Wolfs en vele andere Eijsdenaren en niet-Eijsdenaren veel 

plezier beleefd bij K.S.V.Eijsden. De vereniging heeft een positieve invloed 

gehad op de karaktervorming van vele jeugdige atleten, getuige hun 

kampioens-successen. Dit artikel is dan ook niet alleen een verhaal over een 

Eijsdense sportvereniging maar ook een (postuum) eerbetoon aan de 

gewichtheffers, de grote atleten en kampioenen die Eijsden op 

krachtsportgebied op de kaart zetten.  

We wensen u veel leesplezier. 

 

Eijsden 2021  

Mathieu Theunissen 

Robert Henquet 

 

“Woedend kijkt de gewichtheffer naar de voor hem liggende halter. Hij 

heeft geleerd zich tijdens een wedstrijd geheel te concentreren op die 

grote lange staaf met de ronde schijven. Hij ziet en hoort niets meer. 

Het is een strijd tussen lichaam, geest en dat zware dode gewicht daar 

voor hem. Dit daagt hem uit en is op dat ogenblik zijn grootste vijand.  

Op dat moment komt karakter en temperament van de atleet naar 

boven. Terwijl de een zich stilstaand concentreert, loopt een ander 

driftig achter de halter heen en weer. In beide gevallen wacht de atleet 

totdat hij voelt dat lichaam en geest de juiste instelling hebben. Dan 

treedt hij snel achter de halter, haalt een aantal keren diep adem, 

plaatst zijn handen zeer zorgvuldig om de halter en maakt zijn beurt.”  

Snel en kordaat. Een explosie van kracht in een enkel moment. Maar 

hier gaat een maandenlange, zeer intensieve training aan vooraf. 

Bloed, zweet en tranen, minder is niet goed genoeg.   

 

Citaat uit: Limburgs dagblad mei 1968 
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Krachtsportvereniging Eijsden 1967 tot 1981 
Inleiding 

In Eijsden is vanaf 1967 tot aan 1981 aan gewichthefsport gedaan. In 1967 

werd Krachtsportvereniging (K.S.V.) Eijsden opgericht door, onder 

anderen, Eijsdenaar Jef Stessen, meermalen nationaal kampioen 

gewichtheffen. Oorspronkelijk was Jef gewichtheffer bij KSV Helios te 

Simpelveld, in die tijd de enige gewichthefclub in Zuid-Limburg. Hierover 

later meer.  

 

Jef begon met mede Eijsdenaar Chretien Tossings demonstraties 

gewichtheffen te geven in Eijsden. Dit groeide uit tot een wedstrijdsport 

met spannende competities en kampioenschappen. De wedstrijden vonden 

steevast plaats op de bühne van de zaal van de Koninklijke Oude Harmonie 

(KOH) en werden druk bezocht door supporters van de strijdende clubs. 

K.S.V.Eijsden was erg succesvol. Zeker in de beginperiode waren de 

wedstrijden tegen aartsrivaal KSV Helios uit Simpelveld vaak een strijd op 

leven en dood die zich ook wel eens buiten het plankier afspeelde. Hieraan 

werden veel krantenartikelen gewijd. Intern werd er ook wel eens strijd 

geleverd vanwege onderlinge meningsverschillen. Kortom, er viel altijd wel 

iets te beleven bij K.S.V.Eijsden. De goede resultaten van de Eijsdense 

gewichtheffers 

werkten aanstekelijk. 

Het enthousiasme van 

veel jeugdige 

Eijsdenaren voor de 

krachtsport groeide, 

getuige de vele 

nationale kampioenen 

die de club opleverde.  

 

De vereniging heeft in haar 

geschiedenis diverse 

trainingslocaties in Eijsden gehad 

zie apart kader).  

Café Pachen, in de volksmond 

genoemd “Bie Pachen oan de 

stoasie”, speelde een vaste rol. Hier 

werden de jaarvergaderingen 

gehouden en na de wedstrijden 

werden de gasten, c.q. 

tegenstanders, hier uitgenodigd. 

Aan het buffet werd dan door de 

gewichtheffers veel nagepraat. Ook 

na de trainingen, die vijf keer per 

week plaatsvonden, kwamen de 

atleten in café Pachen bijeen om de 

dorst te lessen. Het warme 

temperament van de heethoofdige Eijsdense gewichtheffers werd vaak 

geblust aan de bar, waarbij uiteindelijk alles weer met de mantel der liefde 

bedekt werd onder toeziend oog van madame Pachen, die altijd bij de 

ingang in het hoekje aan de bar zat.  

 

Eijsden bestaat nog steeds. De vereniging is zich sinds de jaren tachtig gaan 

toeleggen op krachtsport in de vorm van fitness, een afgeleide van de 

gewichthefsport, die sindsdien in Eijsden niet meer wordt beoefend. Sociale 

veranderingen en interesses, met name voor de jeugd, maakten dat 

lichamelijke fitheid steeds belangrijker werd ten nadele van de speciale 

training op kracht, techniek en snelheid, die vereist is om een goede 

gewichtheffer te zijn.  

 

Wedstrijdaffiches werden overal opgehangen 
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Geschiedenis van de krachtsport 

Een eeuwenoude sport  
Sport is van alle tijden. Al in het oude Griekenland werd sport beoefend en 

ontstonden de Olympische Spelen rondom het hardlopen. Het aantal 

sportdisciplines breidde zich met de jaren uit, zodat in het jaar 708 voor 

Christus de vijfkamp werd toegevoegd, bestaande uit de nummers 

hardlopen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen en worstelen. De atleet 

die zich op drie van de vijf onderdelen de beste toonde, werd tot winnaar 

uitgeroepen. Mocht geen van de deelnemers op drie onderdelen zegevieren, 

dan was het woord aan de jury om de zegepalm toe te kennen. Doorgaans 

was het onderdeel worstelen dan doorslaggevend. Wie dit 

krachtsportonderdeel won, werd winnaar van de Olympische Spelen en 

verwierf een groot eerbetoon en enorm aanzien. Later werden nog meer 

disciplines aan de Olympische sporten toegevoegd, zoals vuistvechten 

(voorloper van het boksen), wagenrennen en een vrij gevecht, waarin alles 

mocht, behalve bijten, ogen uitsteken en vingers breken. Sport en 

krachtsport werden dus in de Oudheid al beoefend, als prestatiesport. 

 

Turnverenigingen en krachtsport 
In Duitsland ontstonden in het midden van de negentiende eeuw 

turnverenigingen, omdat het turnen goed werd geacht voor de 

lichaamsbeweging bij de opvoeding van jonge mannen. Allengs ontstonden 

her en der turnverenigingen, die demonstraties van hun kunnen gaven, 

bijvoorbeeld piramidebouw en andere moeilijke oefeningen. Vaak wordt 

Olympia Amsterdam, opgericht in 1863, de oudste turnvereniging 

genoemd. Maar in Limburg richtte A. Reinders al in 1862 de 

gymnastiekvereniging Werk naar Krachten op in Simpelveld. En ook elders 

bestonden er turn- en gymnastiekverenigingen. Echte gymnastiekzalen 

waren er nog niet. De eerste gymzaal die in de buurt werd gebouwd was de 

zogeheten Hof van Tilly, die omstreeks 1885 in gebruik genomen werd bij 

de Rijkskweekschool aan de Grote Gracht in Maastricht. Deze turnzaal is 

nu in gebruik van de Universiteit Maastricht. 

 

Behalve demonstraties werden er ook wedstrijden georganiseerd. Als 

onderdeel van turnwedstrijden werden ook demonstraties in de krachtsport 

gewichtheffen gegeven. Ook op kermissen waren gewichtheffers te vinden, 

de mannetjesputters die ballenhalters voor een betalend publiek de lucht in 

hieven. Sportbeoefening werd gaandeweg voor meer mensen toegankelijk, 

waardoor het aantal verenigingen zich danig uitbreidde en ook 'de gewone 

man' sport ging beoefenen, zoals turnen. Het aantal sporten nam ook toe en 

dikwijls kwam het tot afsplitsingen van leden van een vereniging die 

voortaan een andere sport gingen beoefenen, waardoor weer nieuwe 

verenigingen ontstonden. Ook vrouwen gingen deelnemen aan 

sportbeoefening, ook aan krachtsport. In de traditionele 

krachtsportonderdelen worstelen en gewichtheffen is het aandeel vrouwen 

gering, hoewel een aantal dames zich aan het powerliften gewaagd heeft. 

 

Sport kan inmiddels door iedereen beoefend worden, individueel of in 

verenigingsverband, als prof of amateur. Een voorbeeld hiervan is fitness, 

dat als afgeleide van de krachtsport een eigen leven is gaan leiden. Goed 

voor de conditie, maar anders dan de vroegere sporten, niet meer gericht op 

prestatie of competitie. Het is vrijetijdssport.  

 

De Nederlandse Krachtsport Bond 
Rond 1875 gingen bestaande gymnastiekverenigingen in Nederland ook het 

gewichtheffen beoefenen. Deze burger- of studentenverenigingen van 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft en Leiden gaven 

gymnastiekdemonstraties tijdens kermissen of in cafézaaltjes. Hierbij 

toonden de deelnemers hun kracht en behalve gymnastische oefeningen 

werd in het laatste kwart van de 19e eeuw ook gewichtheffen 



 

4 

gedemonstreerd. Ook werd, zij het in mindere 

mate, het worstelen aan het programma 

toegevoegd. De organisatie van deze 

wedstrijden rond 1900 was meestal tamelijk 

rommelig omdat iedere organisator zijn eigen 

spelregels hanteerde. In Delft werd daarom 

het initiatief genomen om een bond op te 

richten en algemene spelregels te bepalen. Zo kwam in 1903 de 

Nederlandse Krachtsport Bond tot stand die tot op de dag van vandaag 

krachtsportwedstrijden in Nederland organiseert en reguleert.  

 

Trekken en stoten 
Sinds 1903 is het gewichtheffen gereguleerd als wedstrijdsport binnen de 

Nederlandse Krachtsport Bond. Oorspronkelijk waren er vijf verschillende 

oefeningen mogelijk bij het gewichtheffen, namelijk: 

 Eenhandig trekken: de halter wordt met één hand vanaf de grond in 

een ononderbroken beweging boven het hoofd gebracht. 

 Tweehandig trekken: de halter wordt met twee handen vanaf de grond 

in een ononderbroken beweging boven het hoofd gebracht. 

 Eenhandig stoten: de halter wordt met één hand vanaf de grond op de 

schouders gelegd en daarna met een afzet en sprong boven het hoofd 

gebracht. 

 Tweehandig stoten: de halter wordt met twee handen vanaf de grond 

op de schouders gelegd en daarna met een afzet en sprong boven het 

hoofd gebracht. 

 Drukken: de halter wordt met twee handen vanaf de grond op de 

schouders gelegd en daarna zonder afzet boven het hoofd gebracht. 

                                                           
1 Zich laten bekruipen 

Sinds 1972 bestaan de wedstrijden nog slechts uit twee oefeningen namelijk 

het tweehandig trekken en het tweehandig stoten. Vanaf dat moment praat 

men nog alleen nog maar over trekken en stoten terwijl in de 

vakterminologie "Snatch" en "Clean & Jerk" wordt aangehouden. 

 

Van turnen naar gewichtheffen 
In Simpelveld waren van oorsprong twee turnverenigingen actief . De 

familie Hustin, startte in 1916 de turnvereniging Sportclub. Daarin 

beoefende men naast acrobatiek ook het toestelturnen. Na enkele jaren 

verdween deze vereniging van het toneel. In 1928 richtten vervolgens 

dezelfde Hustin-familie samen met enkele anderen de Turn en 

Acrobatenclub (TAC) op. Zij maakten in hetzelfde jaar hun debuut bij de 

feesten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het zusterklooster in 

Simpelveld. De TAC hield zich voornamelijk bezig met acrobatiek en 

piramidebouw. Deze "oranje" turnvereniging draagt tijdens de 

sacramentsprocessie de Hemel.  

 

De turnverenigingen gingen 

geregeld naar turnfeesten in 

Duitsland, waar ze demonstraties 

in de piramidebouw gaven. 

Michel Huijnen, een man met 

Eijsdense roots, kan zich nog de 

tijd herinneren dat hij vaak 

onderin de basis stond van zo’n 

piramide. Hij moest zich in die tijd "get besjravele losse1" van de lichte 

mannetjes die op hem klommen. Op de Duitse feesten maakten ze kennis 

met het gewichtheffen. Er werd tijdens de turnfeesten een vast gewicht 

gebruikt met de uitdaging aan de sporters om dit zo vaak mogelijk te tillen 
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(het zogenaamde "toeërheëve"). Ook in Simpelveld werd dit een vast 

onderdeel tijdens de turnfeesten begin jaren vijftig, bijvoorbeeld in de weide 

bij hoeve Henneberg (thans de Witte Keizerin). Maar allengs werd hieraan 

binnen TAC weinig meer gedaan.  

 

KSV Helios te Simpelveld 
Na het zien van de vele demonstraties gewichtheffen tijdens de turnfeesten 

groeide de behoefte om in Simpelveld het gewichtheffen als afzonderlijke 

sport te kunnen beoefenen en uit te voeren volgens de Olympische normen. 

Daarom besloten enkele turners in 1953/1954 een gewichthefvereniging te 

starten. De oprichting van KSV Helios vond plaats op 30 juli 1955. In de 

beginjaren zestig werd het niveau van deze vereniging sterk verbeterd. 

Werden in de jaren vijftig al diverse individuele prestaties van formaat 

geleverd, direct bij aanvang van de jaren zestig lieten de Simpelveldse 

sporters zien dat zij ook als ploeg konden presteren. In het seizoen 

1959/1960 eindigde Helios tijdens de Zuid-Nederlandse kampioenschappen 

gelijk met D.O.S. uit Tegelen, maar in de beslissingswedstrijd ging Tegelen 

met de overwinning aan de haal. In het seizoen 1961/1962 werd Helios voor 

de eerste maal kampioen van Zuid-Nederland. Door deze overwinning had 

de club het recht aan te treden tegen de kampioen van Noord-Nederland en 

te strijden voor het Nederlandse kampioenschap. In de beslissende 

wedstrijd tegen Simson Den Haag delfde Helios het onderspit, maar de 

Simpelveldse ploeg liet zien voor grotere zaken rijp te zijn. Op naar het 

Nederlands kampioenschap. 

 

Hoewel Helios enkele jaren het Zuid-Nederlandse kampioenschap op haar 

naam schreef, lukte het niet de Nederlandse titel in de wacht te slepen. Pas 

in 1965 won Helios de landstitel maar zonder veel voldoening. Het hele 

seizoen was de ploeg onder leiding van Michel Huijnen in de weer geweest 

om zo veel mogelijk punten te behalen. De nationale titelstrijd ging 

wederom tegen Simson Den Haag. Een van de leden van de vaste ploeg 

kwam te laat voor de weging en Simson weigerde om met een invaller de 

kampioensstrijd aan te vangen. Hierdoor werd Simson reglementair 

uitgesloten van deelname en zo won Simpelveld zonder wedstrijd de titel. 

Het was de allereerste keer dat de Nederlandse titel naar een 

gewichthefvereniging uit het zuiden van het land ging. Eijsden was met 

Michel Huijnen, (kampioen) Jef Stessen en Chretien Tossings goed 

vertegenwoordigd in de Simpelveldse club. 

 

Meer voldoening had Helios de eerstvolgende keer dat het de nationale titel 

won, in 1967, dit keer na een echte strijd. Weer was de tegenstander het 

Haagse Simson en voor de eerste maal bewezen de Helios-mannen dat ze 

de Hagenezen reglementair in de gewichthefkamp de baas waren. Het 

clubrecord werd in deze zinderende wedstrijd gebroken. De gewichtheffers 

werden aan hun clublokaal door de harmonie afgehaald en naar het 

gemeentehuis gebracht. Daar vond een grootse huldiging plaats. De 

winnende ploeg werd geprezen door locoburgemeester Karl Franssen en 

wethouder J. Jongen van Simpelveld. Burgemeester Scheelen overhandigde 

de kampioensstandaards en noemde de sporters één van de grootste 

sportvertegenwoordigers van de gemeente. Tijdens de receptie in zaal 

Vankan werd afscheid genomen van de kampioen Jo Stessen (zoals Jef in 

Simpelveld genoemd werd) die in Eijsden de krachtsportvereniging 

K.S.V.Eijsden had opgericht en hiervan trainer-coach zou worden. Als dank 

kreeg hij een vulpen set. 

 

Tot zover de historie van het ontstaan van de krachtsportbond en de latere 

rol die Helios Simpelveld hierin had .  
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Fam. Stessen  
Het gezin Stessen uit Eijsden met Jef, Lou, Martin en René, speelde zeker 

in de begin jaren van K.S.V Eijsden een hoofdrol met als aanstichter Jef 

Stessen. 

De krachtsport was hun niet vreemd. Vermeldenswaard is dat een broer 

van de grootvader van de broers Stessen, Hubert Stessen op het eind van 

de 19e eeuw een kracht-turner van wereldfaam was.  

 

Johannes Hubertus (Hubert) Stessen (1861-1943) 
Een eind negentiende-eeuwse turnkampioen 

  

Johannes Hubertus Stessen werd op 14 februari 1861 geboren te Gulpen en overleed in 1943. Hij werd opgeleid tot boekbinder en kwam in contact 

met de turnsport via een neef van zijn werkgever, die in Brussel lid was geworden van een gymnastiekvereniging. Samen met enkele vrienden richtte 

hij in 1879, op achttienjarige leeftijd, de Gulpener Scherm- en Turnclub op. Een echte gymzaal had Hubert Stessen nog niet tot zijn beschikking. Er 

werd geoefend in een bouwvallige schuur. De toestellen waren van heel primitief: twee houten, met lissen aan een balk bevestigd, vormden de “ringen”; 

een bezemstok op twee houten palen moest de rekstok voorstellen. Voor het gewichtheffen gebruikte men enkele afgekeurde gewichten van 10 en 20 

kg.  

In 1881 ging Hubert Stessen in militaire dienst. Daar kon hij zijn krachten dusdanig uitbouwen dat hij het aandurfde in 1885 voor het eerst deel te 

nemen aan een officiële wedstrijd, het Gauturnerfest in Aken. Stessen won daar de eerste prijs in springoefeningen, touwklimmen en gewichtheffen. 

Dat was dus twee jaar voordat de beroemde Duitse krachtmens Eugen Sandow een promotietour door Nederland maakte, die aanleiding gaf tot de 

oprichting van de eerste Nederlandse krachtsportverenigingen.  

 

Wereldfaam verwierf Stessen tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs. Deze vond plaats van 5 mei tot 31 oktober 1889 tijdens het eeuwfeest van de 

Franse Revolutie. Het was een gigantisch evenement dat zowel in organisatie als in omvang en kosten de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 

volledig in de schaduw stelde. Er waren ook turnwedstrijden. Volgens de Katholieke Limburger van 22 juni 1889 namen daaraan in totaal zestien 

duizend turners deel. Nederland viel onder de categorie ‘Participations non officielles’. Tot veler verbazing won Hubert Stessen de wereldtitel bij 

brug- en rekstokoefeningen. In de Division Superieure Groupe A behaalde hij 113 van de 120 punten. De prijs was een massief gouden lauwertak en 

een medaille 
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Jozef Pieter Hubertus (Jef) Stessen (1933-2018) 
De man die de gewichthefsport naar Eijsden bracht 

Jozef Pieter Hubertus Stessen werd als kind van Pierre Stessen en Fien 

Piters, geboren te Eijsden op 29 januari 1933 en overleed op 85-jarige 

leeftijd op 9 november 2018. De Fam. Stessen waren slagers en Pierre en 

Fien runden een slagerij aan de Rijksweg In Mariadorp.  

In zijn jonge jaren had hij het best 

zwaar. Hij had als kind nauwelijks 

invloed op zijn leven; zijn ouders 

regelden alles voor hem. Volgens 

zijn kinderen had hij weinig liefde 

meegekregen van huis uit. 

Waarschijnlijk heeft deze jeugd 

mede zijn karakter gevormd. Jef 

had de sterke drang om zichzelf te 

bewijzen, om zijn lichaam te 

vormen zoals hij wilde en toonde 

hierin een enorme zelfdiscipline 

en doorzettingsvermogen. Jef was 

hard voor zichzelf en hard voor 

anderen. Zijn motto’s luidden: “Afspraak is afspraak” en “Een man mag 

niet huilen”. Wat hij van zichzelf vroeg eiste hij ook van anderen en dat 

bracht hem wel eens in de problemen. Hij kwam bij KSV bij sommigen 

autoritair over. Hij was door zijn sterke karakter streng maar ook 

rechtvaardig. Stoer en oersterk maar had tegelijkertijd een klein hartje. Naar 

zijn gezin toe was hij vooral zachtaardig en verwennend en Jef had hun 

nodig. Zonder de onvoorwaardelijke steun van zijn echtgenote To had hij 

nooit kunnen doen en bereiken wat hij uiteindelijk gepresteerd heeft.  

 

  

Jef voor zijn ouderlijk huis aan de Rijksweg 10 
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Het eerste begin in Eijsden. 
Naar een interview met Chretien Tossings 

Jef wou al op jonge leeftijd aan krachtsport 

doen. Hij werkte als elektricien in Hermalle 

bij de machinefabriek Lauffer. ’s Avonds, ná 

het werk, deed hij met een ijzeren volharding 

nog uren zijn krachttrainingen op de zolder 

van zijn ouderlijk huis aan de Rijksweg. Na 

twee jaar op de zolderkamer met gewichten 

en halters bezig te zijn geweest, was de tijd 

rijp om te gaan trainen bij KSV Helios in 

Simpelveld; alleen op zondagen. Daarnaast 

trainde Jef in de zaal van Theater Modern, in 

de volksmond “aon de staosie bie Pachen”. Hier kwamen meer mensen op 

af om hun krachten te meten met de door Jef zelfgemaakte halter. Maar na 

enkele trainingen haakte de een na de ander af, omdat hun de wil en het 

doorzettingsvermogen ontbraken om een gewichtheffer te worden. De enige 

die overbleef was Chretien Tossings, die Jef niet alleen kende als 

leeftijdsgenoot en dorpsgenoot maar ook als collega bij Lauffer. Daarnaast 

was hij, evenals Jef, agent bij de reservepolitie. Chretien trainde ook thuis 

en had voor zichzelf een halter gemaakt met 190 kg aan schijven.  

 

Na enkele maanden konden ze niet meer terecht in het zaaltje van Theater 

Modern en vonden een nieuwe trainingsplaats in de Kerkstraat in de zaal 

van Harmonie Sainte-Cécile, in die tijd ook wel “bie Richelle” genoemd. 

Hier moest wel apart een plankier gemaakt worden omdat het podium niet 

bestand was tegen zoveel geweld. Jef was een keer met 150 kg aan de gang, 

trok de halter scheef en ging met de punt door de vloer heen. Getraind werd 

op tijden dat het buffet dicht was en de zaalhouder verstopte wel eens de 

oefenplank of wat schijven. Uiteindelijk werd trainen hier ook onmogelijk 

en opnieuw moest er in Eijsden een geschikte locatie gezocht worden.  

 

KSV Helios Simpelveld 
Ondertussen ging Jef op zondag naar Simpelveld. Hier waren de faciliteiten 

om professioneel te trainen en 

deel te nemen aan competities 

en kampioenschappen. Hij wist 

Chretien over te halen om mee 

te gaan. De toenmalige trainer 

van KSV Helios was Michel 

Huijnen van wie de ouders 

oorspronkelijk uit Maarland 

kwamen. Chretien en Michel 

kenden elkaar goed want zij 

waren neven: Michels moeder 

was een zus van de vader van 

Chretien. Samen gingen Jef en 

Chretien met de DKW van Jef op zondagmorgen naar café Oud-Simpelveld 

(zaal Frijns), waar getraind werd. De auto was zo lek als een zeefje. To, Jefs 

vrouw, moest tijdens een regenachtige rit naar Simpelveld haar benen hoog 

houden om niet nat te worden. Later gingen ze met de trein naar Simpelveld.  

 

Enkele mede-gewichtheffers van Helios waren Jo Khol uit Mechelen, Piet 

Strolenberg en Harry Teelen uit Geleen, de kleine Kuuëb Merx en Leon van 

Berlo. In Simpelveld werd Jef “Jo” en Chretien “Cris” genoemd. In veel 

Chretien Tossings in 2020 

Chretien en Jef trainen bij Helios on Simpelveld 
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krantenartikelen met uitslagen zie je die namen dan ook vaak terugkomen. 

Herman Timmen van AV34 uit Maastricht, Piet van der Kruk2 en een Belg3 

kwamen ook vaak naar Simpelveld.  

Chretien woog in die tijd 87 kg en hij wist te vertellen dat zijn maximale 

resultaten bestonden uit: 

stoten 110kg, trekken 65kg, drukken 90kg. Jef vond dat Chretien twee kilo 

te zwaar was en verplichtte hem bijna om met hem te gaan hardlopen. Zoals 

gezegd, Jef vroeg veel van zichzelf maar verlangde dat ook van de anderen. 

Maar er was ook tijd voor gezelligheid en ontspanning. Bij terugkomst uit 

Simpelveld werd steevast de trip naar Mheer gemaakt waar de broer van 

Jef, Martin, woonde. De nodige flesjes bier werden daar gekraakt zodat 

Chretien en Jef pas rond drie uur terug waren in Eijsden. Ook dan was de 

dorst nog niet gelest en gingen de mannen door naar café Pachen, gerund 

door Henri Pachen en zijn vrouw Irene Stessen. Daar waren vaak Guill. 

Wolfs en René Stessen te vinden, later de belangrijkste leden van 

K.S.V.Eijsden. Menigmaal bleven de vrouwen thuis met het warme eten 

zitten. 

  

                                                           
2 Piet van der Kruk (1941-2020), gewichtheffer en kogelstoter; voormalig turner; tweemaal jeugdkampioen 

gewichtheffen; eenmaal jeugdkampioen worstelen, vijfvoudig Nederlands kampioen gewichtheffen en viermaal 

Nederlands kampioen kogelstoten; negende plaats gewichtheffen zwaargewicht tijdens Olympische Spelen 1968 

Mexico. (bron Wikipedia) 

3 Het gaat hier om Serge Reding die onder andere een zilveren medaille haalde op de Olympische Spelen in 1968. 

Haalde één wereldtitel en vestigde zes wereldrecords. (bron Wikipedia) 

De begintijd bij Helios Simpelveld: Atleten staand v.l.n.r. Jo Kohl, Piet Strolenberg, Jef Stessen.  
Gehurkt in het midden: links Jo Vandeberg en rechts Leon van Berlo. Gehurkt links: trainer Michel 
Huijnen. 
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Jef de kampioen 
De jaren ’60 waren zowel voor 

Helios als vereniging als voor Jef 

persoonlijk erg succesvol. Helios 

behaalde diverse 

clubkampioenschappen en Jef werd 

eind november 1962 Zuid-

Nederlands kampioen in het midden 

zwaargewicht tweede klasse. 

Hierdoor promoveerde hij naar de 

eerste klasse. In 1963 bleef Jef aan 

de top als Zuid-Nederlands 

kampioen in de klasse midden 

zwaar. In 1964 behaalde Jef, naast het Zuid-Nederlands kampioenschap als 

zwaargewicht, een mooie tweede 

plaats bij de nationale 

kampioenschappen.  

In 1965 is voor de eerste maal in de 

geschiedenis van de Nederlandse 

Krachtsportbond een “Limburgse 

gewichtheffer in de hoogste klasse 

Kampioen van Nederland”, aldus 

een krantenkop. Jef verslaat de 

bekende J. van Dorp4, met 5 kg. Zijn 

prestaties waren: drukken 115kg, 

trekken 105kg en stoten 137,5kg. 

Een bijzondere prestatie gelet op het 

feit dat Jef pas vanaf 1960 aan het 

                                                           
4 Hagenaar Joe van Dorp, Benelux kampioen en al zeven jaar ongeslagen 

kampioen van Nederland 

trainen was en pas in 1962 in clubverband. Dankzij dit resultaat werd Jef 

ook een van de leden van het nationale team dat in 1965 het Benelux 

kampioenschap won.  

 

Al deze resultaten bleven 

niet onopgemerkt bij zijn 

vriend Kees Kok, een 

familielid van Ada Kok, de 

bekende olympische 

zwemster uit Castricum. 

Kees was groot fan van Jef 

en liet dit blijken door hem 

een halter van het merk 

Eleiko te schenken. Deze 

halters gelden als de beste 

ter wereld. Ze zijn van 

Zweedse makelij en ook de Russische olympische kampioenen werkten 

ermee. Het was een zeer gulle geste; de halter kostte bijna duizend gulden, 

nu nog, maar zeker destijds, een flink bedrag. Jef hoopte met deze halter 

Huldigingsoptocht met de harmonie voorop. Onderweg naar de officiële 
huldiging door de burgemeester in het gemeentehuis van Simpelveld. 
Daarna is feestavond met souper. Jef Stessen met kampioenslint met aan 
zijn rechterzijde trainer Michel Huijnen.

11 April 1965, Den Haag: Jef Stessen is nationaal 
kampioen in het midden-zwaargewicht. 

Jef Stessen werd ook gehuldigd in Eijsden.  
Receptie was in de zaal KOH 
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zijn prestaties nog verder op te voeren en te kunnen deelnemen aan de 

Europese en wereldkampioenschappen met misschien wel een plaatsje in 

de olympische ploeg voor Mexico in 1968.  

 

In 1966 en 1967 behaalde Jef wederom de eerste plaats midden 

zwaargewicht bij de Nederlandse Kampioenschappen. Drie nationale 

kampioentitels in de eerste klasse op rij; een buitengewone prestatie. 

Daarnaast was Jef ook nog eens Nederlands recordhouder in het drukken. 

Toch besluit Jef te stoppen met deelname aan individuele 

kampioenschappen en zich te gaan richten op het trainerschap van de nog 

op te richten K.S.V.Eijsden. 

 

Het ontstaan van K.S.V.Eijsden 

Zijn eerste kampioenstitel was voor de Eijsdense gemeenschap aanleiding 

om Jef te huldigen voor zijn prestatie. Op het gemeentehuis zwaaide 

burgemeester Emile Duijsens hem lof toe en sprak namens de gehele 

gemeenschap zijn trots uit voor Jefs uitmuntend optreden. Het was ook de 

aanleiding dat Jef in contact kwam met Jeane Aussems, indertijd 

penningmeester van de Koninklijke Oude Harmonie (KOH). Ook hij was 

onder de indruk van de prestaties van Jef. Hij vond het vreselijk dat zo’n 

kampioen niet meer welkom was in de zaal van harmonie Sainte-Cécile aan 

de Kerkstraat (zie hierboven bij ‘Het eerste begin in Eijsden’), dat hij 

aanbood om het gebrek aan trainingsruimte te bespreken binnen het bestuur 

van de KOH. Dit werd positief ontvangen en Jef mocht in de zaal van KOH 

(“de blauwe zaal”) aan de Prins-Bernhardstraat kosteloos trainen. Deze 

geste was cruciaal voor de vestiging van een krachsportvereniging in 

Eijsden. Het lag ook niet in Jefs aard om steeds maar weer te moeten vragen 

om een geschikte trainingslocatie. Dankzij Jefs persoonlijke prestaties, de 

uitvoerige verslaggeving daarover in kranten èn de trainingen in de “blauwe 

                                                           
5 Het huidige cafe d’n egte baroudeur. 

zaal” groeide de belangstelling voor de 

krachtsport in Eijsden. Steeds meer mensen 

meldden zich aan om mee te trainen. 

Chretien Tossings besloot het 

gewichtheffen vaarwel te zeggen en zich in 

te zetten bij Harmonie Sainte-Cécile, waar 

hij zich ontfermde over de grote trom. 

 

Jef en Chretien hadden in Eijsden al jaren 

voorwerk verricht door op diverse plaatsen 

demonstraties te houden. In 1964 bestond 

de KOH 90 jaar. In het kader van de 

feestelijkheden organiseerde de harmonie 

op 11 juli 1964 een carnavalsavond in café 

Wolfs-van Neer in de Putstraat in Oost. 

Naast Willy Theunissen als buutreedner, 

Harie Formannoy als accordeonist en de 

plaatselijke carnavalsverenigingen trad 

ook Jef Stessen op met een demonstratie 

gewichtheffen. In de huidige 

Ursulinenstraat stond een grote feesttent. 

Ook daar hield Jef samen met zijn clubgenoten van Helios een gewichthef-

demonstratie. Chretien wist te vertellen dat ze ook demonstraties hielden in 

de zaal van café Formannoy5 aan de Ir.Rocourstraat. Omdat het slepen met 

de zware plankiers, nodig om het zware gewicht te kunnen torsen, 

onbegonnen werk was, werden deze demonstraties stiekem met nep-halters 

gehouden. Houten schijven die mooi geschilderd waren verbonden door een 

houten, opzettelijk een beetje doorgebogen, stang alsof er echte zware 

gewichten aanhingen. 

Demonstratie in café Formannoy 
Chretien Tossings in 1964 

Demonstratie in feesttent KHO ter 
ere van het 90-jarig bestaansfeest 
in 1964 
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In gezelschap van een goed glas bier in café Pachen, kreeg Jef, in het najaar 

van 1966, zijn broer René en Guill. Wolfs zover om een eigen 

krachtsportvereniging in Eijsden op te richten met de naam K.S.V.Eijsden. 

René en Guill. waren van jongs af aan al boezemvrienden, zaten samen in 

de klas en voetbalden samen bij voetbalvereniging SVME. Omdat er wat 

wrevel in de voetbalclub was, besloten beiden op het verzoek van Jef in te 

gaan. Ze zouden al snel heel goede prestaties leveren waar de kersverse club 

prima mee voor de dag kom komen. 

  

1967. Uit bewaarde aantekeningen en notities van wijlen Lou Stessen, 

toenmalig penningmeester van KSV Eijsden. 
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K.S.V.Eijsden 
 

Op 23 april 1967 was het zover: K.S.V.Eijsden werd opgericht met de 

volgende rolverdeling: 

 

Jef Stessen Trainer-coach 

Jo Consten Voorzitter 

Lou Stessen Penningmeester  

JengHouben Secretaris 

Martin Stessen Masseur gymnast 

Bèr Spronck Bestuurslid 

 

Jo Consten werd later opgevolgd door de broer van Jef, Lou Stessen en 

daarna door zijn neef Servé Piters. Lou Stessen werd opgevolgd door Pierre 

Jacobs. Jeng Houben werd opgevolgd door Marga Nelissen 

Atleten van het eerste uur waren: 

Jef Gilissen, ,René Stessen, Hein Lambrichs, Henk Erkens, Jan Haesen, Jeu 

Bastiaens, Guill. Wolfs, Jef Stessen, Michael Beckers. 

 
Clubleden en 

team bij de 

oprichting van 
K.S.V.Eijsden 

in 1967.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel andere gewichtheffers zouden in de komende jaren volgen onder 

andere (niet limitatief): Jan Haesen, Theo Penders, Pierre Jacobs, Willy 

Schmidt, Harrie Theelen, Nico Rutters, Frans Duijkers, Bertie Meijs, Henri 

Duijckers, Nic van der Boorn, Robert Henquet, Peter en Tony Piatek, Jo 

Wijnands, Marcel Theunissen, Mathieu Theunissen, Johnny Partouns, en 

Gerry Wolfs. Robert Henquet werd als twaalfjarige al toegelaten tot de 

trainingen. Twee jaar lang trainde hij met een kleine, door Jef zelf gelaste, 

halter in de zijcoulissen van de bühne; vijf dagen in de week, ook op 

zondagochtend. Het trainen bestond hoofdzakelijk uit het bijna eeuwig 

herhalen van dezelfde oefeningen met lichte gewichten. Voor de ingewijden 

heette dit “series maken” Als veertienjarige mocht Robert van Jef aan de 

trainingen meedoen op het grote plankier, dat voor iedere training door de 

De eerste wedstrijdselectie van KSV Eijsden in 1967-1968. Opvallend is het dat Jef met trots zijn 
Nationale kampioenslint draagt.  
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atleten zelf de bühne opgetild moest worden. Daarop lag dan de 

professionele halter met de rubberen schijven, door Jef steevast “kautcho’s” 

genoemd.  

 

Een grote familie 

De reguliere traingingen werden druk bezocht, ook door niet-atleten. De 

meeste vaste bezoekers waren vrienden van de sporters, zoals Theo Warnier 

en zijn vrouw Annie, Guus Buisen, bestuurslid Bèr Spronck en Servé Piters. 

Er werden feestjes georganiseerd en klussen 

 

Eén grote familie. Staand precies in het midden staat voormalig Nederlands amateurbokskampioen Lei 

Gerards. 

geklaard zoals het maken van attributen, het krijtbakje en de 

wedstrijdlampen, de vlonder en de kleedhokjes. De vrouwen van de atleten, 

onder wie Helma Wolfs, Annie Jacobs en Tonny Piters, waren actief met 

naai- en verstelwerk en poetsen. Andere liefhebbers sloten ook aan zoals 

Marga Nelissen als secretaresse en later Aggie Janssen, de vrouw van Jo 

Wijnands. Af en toe kwam voormalig Nederlands amateurkampioen boksen 

Lei Gerards, een brede oersterke kerel die in Maastricht (Blauw Dorp) een 

succesvolle boksschool had, ook meetrainen. Hij kwam samen met Jeu 

Bastiaens, die ook van oorsprong bokser was.  

In de ontbijtkamer van 

café Pachen rechts van 

de entree werd de 

jaarvergadering 

gehouden. Het café 

was het stamcafé van 

de club. Op zaterdag- 

en zondagavond zat 

het vol met 

gewichtheffers. Hier 

waren de familie Stessen en hun vrienden altijd te vinden. Na de wedstrijden 

werden ook de tegenstanders uitgenodigd om samen het glas te heffen, 

zowel in het café van de KOH als bij café Pachen. De vereniging was één 

grote familie die naast gezelligheid constant serieus streden om de kilo’s 

zowel op de trainingen als in de wedstrijden. De sport werd professioneel 

beoefend in een amateuristische omgeving.  

 

Bondslid 

De allereerste wedstrijd was een vriendschappelijk duel tegen de 

Nederlandse kampioen, Helios Simpelveld, de krachtsportvereniging waar 

Jef Stessen in de voorbije jaren zijn successen had gevierd. 

Deze oefenwedstrijd werd gehouden op 30 september 1967 in de zaal KOH. 

De oefenwedstrijd werd gehouden met de volgende leden: Hein Lambrichs, 

Henk Erkens, Jeu Bastiaens, Guill. Wolfs, Jef Gilissen en René Stessen. Zij 

verloren de wedstrijd met slechts 134 kg verschil. Voor de allereerste 

wedstrijd was dit een prestatie van formaat. 
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Het voornaamste doel van deze wedstrijd was de Koninklijke Nederlandse 

Krachtsportbond (KNKB) te overtuigen dat K.S.V.Eijsden al na enkele 

maanden trainen gereed en waardig genoeg was om in wedstrijdverband 

deel te nemen in de Nationale Hoofdklasse, waarin alle topverenigingen 

verenigd waren. Men was in Eijsden dan ook zeer verheugd dat de 

Krachtsportbond deze jonge vereniging kort daarna daadwerkelijk toeliet 

tot de hoogste nationale klasse.  Dat dit een terechte beslissing was, bleek 

uit de 5e plaats aan het einde van het eerste competitiejaar.  

 

Financiën: 

K.S.V.Eijsden begon de competitie in 1967 met de volgende verenigingen: 

Landskampioen Helios Simpelveld, De Spartaan Leiden, RKV 

Raamsdonkveer, BGV Breda, HSV Simpson Den Haag, Olympia Utrecht, 

SSS Alkmaar (later uit competitie genomen) en Hercules Dordrecht, dat 

terugtrad wegens financiële moeilijkheden. Het nationale karakter bracht de 

jonge club meteen al financiële zorgen. Het reizen door het hele land kostte 

veel geld. De vereniging stelde alles in het werk om financiële steun te 

krijgen, enerzijds door zoveel mogelijk toeschouwers naar de 

competitiewedstrijden te trekken en anderzijds door donateursacties. De 

donateurskaart was een clubfoto die deur aan deur werd verkocht. Tijdens 

de competitiewedstrijden kwamen er steeds twee of meer verenigingen op 

bezoek. Het aantal thuiswedstrijden bleef daardoor op vier of vijf blijft 

steken terwijl het aantal uitwedstrijden het dubbele aantal was. Het was 

K.S.V.Eijsden er dus aan gelegen zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven 

aan de thuiswedstrijden in de harmoniezaal van de KOH. Door steeds mooie 

individuele prestaties en clubresultaten neer te zetten wist de vereniging in 

Eijsden veel sympathie te kweken en de wedstrijden trokken dan ook vaak 

een volle zaal. 

 

Kees Kok 

Op het gebied van materiaal was er meteen bij de oprichting een meevaller 

voor de jonge vereniging. De Eleiko halter die Jef tijdens zijn 

kampioensjaren gekregen had van Kees Kok, schonk Jef op zijn beurt aan 

K.S.V.Eijsden. Dit was voor het bestuur van K.S.V.Eijsden reden om Kees 

Kok erelid te maken van de vereniging. De versierselen hiervoor werden 

hem door Jef vóór de aanvang van de eerste oefenwedstrijd opgespeld. In 

augustus 1968 heeft Jef een brief aan Kees gestuurd over de successen van 

K.S.V. en gaf hierbij ook aan dat er een tweede halter nodig was. Kees heeft 

deze via het bedrijf Eleiko in Zweden voor K.S.V. besteld; volgens offerte 

voor een bedrag van ruim fl. 900,- en met een totaal van 170 kg voor stang 

en schijven. 

 

Kees was goed bekend met Piet van der Kruk en met Phil Grippaldi, ook 

kennissen van Jef. Grippaldi, een bekende Amerikaanse gewichtheffer, had 

de donateursfoto van het Eijsdense team in zijn sportvereniging Keasby 

Eagles in Belleville (New Jersey, VS) hangen. Daarnaast correspondeerde 

Jef ook met de fameuze veelvoudig wereld- en olympisch kampioen Yury 
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Vlasov. De kinderen van Jef vertellen nu nog over de bijzondere 

gebeurtenis dat de Nederlandse Inlichtingendienst aan de deur stond wegens 

vermeende spionagecontacten met Rusland !  

 

Kees Kok zorgde er ook voor dat K.S.V.Eijsden ging trainen volgens het 

Poolse systeem en in een brief van 29 mei 1976 geeft Kees adviezen aan Jef 

over de eisen waaraan het plankier moet voldoen. 

 

Het eerste competitiejaar 

De eerste echte competitiewedstrijd in de nationale hoofdklasse was op 13 

november 1967 tegen Simson Den Haag. Deze wedstrijd werd door Eijsden 

Eijsden eervol met slechts 134 kg verschil van de Nederlandse kampioen 

van het jaar ervoor verloren. De tweede competitiewedstrijd vindt plaats op 

2 december tegen Olympia te Utrecht. Het was gelijk een lange reis voor de 

Eijsdense atleten. De reizen werden gezamenlijk afgelegd met het 

volkswagenbusje van Frans Vancauteren of met de trein, steevast met een  

kratje bier voor op de terugreis.  

Op zaterdag 6 januari, 19:30 uur, vond de eerste thuiswedstrijd plaats. 

Entree: fl. 1,-. BGV Breda en De Spartaan Leiden kwamen op bezoek. Op 

20 april 1968 staat een krachtmeting met Helios Simpelveld op de agenda. 

Behalve Eijsden gaat ook RKV Raamsdonkveer de strijd aan in hotel Oud 

Simpelveld. K.S.V.Eijsden is voor Helios meteen al een gevaarlijke 

tegenstander, immers K.S.V.Eijsden had de wedstijd ervoor maar nipt van 

koploper Simson uit Den Haag verloren. Helios won de wedstrijd maar 

K.S.V.Eijsden liet zien dat zij binnen twee jaar in staat zijn uit te groeien 

tot een topploeg. 

 

Tevreden kan K.S.V.Eijsden terugkijken op het eerste seizoen in de 

nationale hoofdklasse. Zo kort na de oprichting van de vereniging eindigen 

op een vijfde plaats, na 10 punten uit 14 wedstrijden, is een grote prestatie. 

De gewichtheffers hebben in dit eerste jaar veel ervaring opgedaan. Het 

totaalgewicht ging van 1002 kg aan het begin van het seizoen gestaag 

omhoog tot 1078 kg aan het einde. K.S.V.Eijsden trad echter niet altijd in 

haar sterkste formatie aan. Maar door afwisselend andere atleten in te zetten 

kwam  K.S.V.Eijsden dit uiteindelijk ten goede. Hierdoor kon men al snel 

over reserve-atleten beschikken.  

  

Limburgs Dagblad 16 november 1967, wedstrijd zaterdag 11 november 1967 
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Een aantal leden van de kernploeg van het eerste seizoen  verlaten al in 1969 

KSV en gaan hun succes beproeven in de nieuwe, onder leiding van Michel 

Beckers opgerichte, krachtsportvereniging Atlas Maastricht, onder wie 

Michel Beckers, Tonny van Nunspeet, Jan Haesen en Willy Schmidt. De 

thuiswedstrijd op 13 december 1969 tegen dit ATLAS was daarom een 

belangrijke wedstrijd voor de Eijsdenaren; de tegenstander bestond volledig 

uit ex-K.S.V. atleten. Het vertrek van de sporters naar Maastricht 

belemmerde KSV niet om ook in het tweede competitiejaar topprestaties 

neer te zetten. Uiteindelijk behaalde de jonge vereniging een tweede plaats 

in de competitie van het Zuidelijk kampioenschap.  

Intensivering trainingen  

Na de komeetachtige opkomst van het sterke K.S.V.Eijsden was men nog 

niet tevreden. Men besloot nog meer 

uit de trainingen te halen. Tot nog 

toe hanteerde men succesvol het 

Amerikaans systeem, maar het 

Poolse systeem zou volgens Kees 

Kok tot nog betere resultaten 

kunnen gaan leiden. Dit systeem is 

gebaseerd op conditie, snelheid en 

soepelheid. In de stille 

zomermaanden wordt weinig met 

halters gewerkt, maar des te meer 

aan conditietraining gedaan. In de 

tweede fase wordt kracht 

opgebouwd; in de derde fase wordt 

de techniek onderhanden genomen 

Pas in de vierde fase wordt er met 

zware gewichten getraind. Dit allemaal om fysiek en mentaal topfit te 

beginnen aan het volgende competitiejaar. Kees zorgde voor de Poolse 

trainingsschema’s.  

 

Verder werd er samenwerking gezocht met de atletiekvereniging Kimbria 

uit Maastricht. Uitwisseling van atleten zou beide verenigingen beter 

kunnen maken. Wat er daadwerkelijk terecht is gekomen van deze manier 

van trainen is, in de zoektocht naar de historie van K.S.V.Eijsden, 

onduidelijk gebleven. Wel vermeldenswaard is dat de voetbalclub MVV 

twee geblesseerde voetballers, John Web en Barry Hulshof, bij 

K.S.V.Eijsden plaatsten om via krachttrainingen te revalideren  

Wedstrijden werden gehouden in de zaal van de KOH aan de Prins 
Bernhardstraat dat ook trainingslokaal was. Op de foto worden de atleten van 
Atlas Maastricht en KSV Eijsden aan het publiek voorgesteld en tevens werd er 
geposeerd ten behoeve van een krantenfoto. Het team met de witte shirts is KSV 
Eijsden:Achterste rij v.l.n.r. René Stessen, Guill. Wolfs, Jef Stessen en Jeu 
Bastiaens. Voorste rij v.l.n.r. Theo Penders, Robert Henquet, Bert Meijs en 
masseur/verzorger Martin Stessen. 

1Limburgs dagblad 8 mei 1969 
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Spraakmakende stunts 

Spraakmakend was het bezoek van de Maastrichtenaar Jules Starmans die 

een eigenaardig talent had en daarmee de TV haalde. Jules woog maar 57 

kg en was slechts 1.55 m groot. Hij beweerde in het televisieprogramma 

‘Toi, toi, toi bij Ted’ dat niemand hem kon optillen als hij dat niet wilde. 

Dat moest bewezen worden. Jules kwam in maart 1976 naar een training 

van KSV Eijsden. René Stessen de sterkste en zwaarste gewichtheffer van 

de vereniging, werd uitgenodigd om hem twee keer op te tillen. Eenmaal 

ging dit als een veertje, immers 57 kg was voor René kinderspel. De 

tweede poging, waarbij Jules zijn talent inzette, lukte het René inderdaad 

niet om hem van de grond te krijgen. Dit was genoeg voor Jules om met 

vertrouwen naar Hilversum af te reizen waar de sterke kanjers Wim 

Ruska, Anton Geesink en Piet van der Kruk het mochten proberen hem op 

te tillen. Maar als René Stessen dit niet lukt, dan lukt niemand dit. 

Guill. Wolfs herinnert zich dat er een circus was neergestreken op de 

Vroenhof. Hierin trad natuurlijk ook de “sterke man” op, die met gemak 

een zware halter boven zijn hoofd wist te tillen. Hij beloofde een fles wijn 

aan de toeschouwer die deze prestatie ook kon leveren. Na enkele 

aanmoedigingen van zijn vrienden nam Guill. de uitdaging aan en betrad de 

piste. Het resultaat was dat de “sterke man” verbouwereerd achterbleef met 

een fles wijn minder in zijn voorraad.    

De topjaren en aartsrivaal Helios  

1970 tot en met 1972 waren topjaren voor de gewichtheffers van Eijsden. 

In april 1970 kon Eijsden kampioen worden in de Zuid-Nederlandse 

competitie. In deze maand werden de Eijsdenaren echter tot tweemaal toe 

verslagen door aartsrivaal Helios. Met Helios Simpelveld had 

K.S.V.Eijsden toch wel een speciale band. Het was een sterke vereniging 

waar K.S.V.Eijsden in 

haar hele carrière nooit 

van gewonnen heeft. De 

beslissingswedstrijd om 

het Zuid-Nederlands 

kampioenschap in dat 

seizoen (1969/1970) 

ging gepaard met 

gekrakeel over de datum 

waarop deze moest 

plaatsvinden. De 

verwijten over en weer 

haalden menige krant. 

Ook beschuldigde 

Helios Eijsden ervan, 

voor een andere 

thuiswedstrijd van Helios de scheidsrechter dusdanig bepraat te hebben, dat 

deze niet kwam opdagen. De thuisploeg verliest dan reglementair de 

wedstrijd en zo kwam KSV in de competitie op gelijke hoogte als Helios. 

Uiteindelijk werd dit seizoen reglementair afgesloten met Helios als 

winnaar van de competitie. 

In de wedstrijden tegen aartsrivaal Helios 
Simpelveld werd gestreden op leven en dood. 
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Medische begeleiding 

In het begin waren er geen financiële middelen om een deugdelijke 

medische begeleiding te faciliteren. Martin Stessen, de broer van Jef, was 

weliswaar masseur, maar een echte arts ontbrak. In 1968 werd dit probleem 

opgelost doordat de jonge dokter Robert Pinckers uit Eijsden bereid was de 

nodige medische begeleiding te verzorgen. Hij woonde trainingsavonden 

bij, hield toezicht op de intensiteit van de trainingen en controleerde het 

lichaamsgewicht en de lichamelijke conditie van de atleten. 

Vermeldenswaard is dat deze zware sport in Eijsden uitgeoefend werd 

zonder stimulerende middelen (doping), wat in deze en andere sporten in 

die tijd wel gebruikelijk was. Er waren zware vermoedens dat enkele 

tegenstanders zich hier wel van bedienden. Wel rook de trainingslocatie niet 

alleen naar zweet maar ook naar Midalgan (verwarmende zalf tegen 

spierpijn), Rado-Salil (tegen gewrichtspijn) en tijgerbalsem. Verder werden 

er voedingssupplementen, zoals Supradine, gebruikt om sneller te herstellen 

van de zware trainingen.. 

 

“Vele jongemannen schrikken nog terug voor deze sport, omdat ze menen 

te licht gebouwd te zijn, of geloven in verhalen dat krachtsport nadelige 

gevolgen meebrengt voor de rug. Maar de gewichtheffer hoeft niet groot en 

sterk te zijn . Zijn lichaam en spieren moeten goed gevormd zijn, hetgeen te 

bereiken is door intensief trainen.”  

 

 

Jef Stessen zegt hierover: “De krachtsport is een gezonde mogelijkheid tot 

ontspanning, een wezenlijke bijdrage om lichaam en geest in goede conditie 

te houden. Een geregelde training is echter beslist nodig, hetgeen wel eens 

offers vergt.”     

 

Vervallen van het drukken 

Tijdens een vergadering op de Olympische spelen in München op 25 

augustus 1972 is definitief het doek gevallen voor het onderdeel drukken. 

Hierin was K.S.V.Eijsden erg sterk en menige wedstrijd wist zij dankzij dit 

onderdeel te winnen. De Eijsdense vereniging was dus niet blij toen dit 

onderdeel werd afgeschaft. C.J.H. Hovens, lid van technische commissie 

van de KNKB, wees de kritiek van K.S.V.- voorzitter Lou Stessen op het 

afschaffen van dit onderdeel pertinent af. De Nederlandse bond moest zich 

aanpassen aan de internationale regels. Het onderdeel drukken was, om 

meer redenen, niet meer te handhaven. Enerzijds het moeilijke, ongelijke 

jureren en anderzijds de te zware belasting van de ruggenwervels. Tevens 

wilde men van het gewichtheffen meer een sport van snelkracht en 

spanningsvermogen maken.  Deze beslissing, waarbij alleen het trekken en 

stoten overbleef, luidde een nieuwe periode in voor de gewichtheffers van 

KSV Eijsden  

 

De gewichtsfactor  

Om op gelijk niveau in teamverband met een tegenstander te strijden wordt 

gewerkt met een gewichtsfactor. Er zijn immers verenigingen met 

overwegend lichte gewichtheffers die nu eenmaal niet zoveel gewicht naar 

boven kunnen brengen als zwaargewichten. Het zou snel een ongelijke 

strijd zijn. Dit wordt voorkomen door de gewichtsfactor.  

De gewichten van de deelnemers van één team worden bij elkaar opgeteld. 

Daarna weer door het aantal deelnemers gedeeld, zodat er na afronding een 

gemiddeld gewicht overblijft. Dit gewicht wordt dan afgezet tegen een 

vastgestelde tabel met een bijbehorende factor, die begint bij 1.0 bij een 

gewicht van 50 kg en minder, en naar beneden afloopt tot bijvoorbeeld de 

factor 0,660 bij 100 kg.   

 

Hierna volgt een voorbeeld volgens een wedstrijdverslag uit maart 1968. 

K.S.V.Eijsden tegen R.K.V. Raamsdonkveer.  
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K.S.V. Eijsden:  

Vijf deelnemers en één deelnemer (J.Gilissen) doet buiten mededinging 

mee om wedstrijdervaring op te doen.  

Totaal lichaamsgewicht: 393kg. Gemiddeld is dit 78.6 kg. Hier hoort 

volgens tabel een factor bij van 0,731. Totaal getild gewicht 1427,5 kg. 

Netto wedstrijdresultaat is dan 1427,5 x 0,731 = 1043.5kg.  

R.K.V. Raamsdonkveer: 

5 deelnemers. Totaal lichaamsgewicht 376 kg. Gemiddeld is dat 75,2 kg. 

Gewichtsfactor =0,755 Ze tillen gezamenlijk 1382,5kg . Netto is dit  

1382.5 x 0.755 = 1043.7kg. Ondanks dat Raamsdonkveer lichter is in totaal 

lichaamsgewicht en minder kilogrammen omhoog brengt, winnen zij toch 

door de gunstige gewichtsfactor met 0.2 kg verschil. Als in dit geval ook 

maar één deelnemer van K.S.V.Eijsden zijn derde beurt stoten niet gemist 

zou hebben betekende dat deze wedstrijd gewonnen zou zijn. 

 

Het is dus voor gewichtheffers uitermate belangrijk dat zij voor hún doen 

zo licht mogelijk zijn bij de weging, maar zodanig zwaar dat zij niet aan 

kracht inboeten. Vóór de wedstrijd wordt er exact uitgerekend hoe zwaar 

iedereen mag zijn om een goed wedstrijdresultaat neer te zetten. Soms 

wordt een lichtere atleet ingezet om de gewichtsfactor naar beneden te 

krijgen. 

Guill. Wolfs bijvoorbeeld moest onder de 72 kg blijven voor een goede 

factor. Zodra hij meer woog, moest hij snel afvallen en at daarvoor de 

hele week alleen maar haringen. Guill. had bij een medische test op een 

ergometer in Nijmegen een vetpercentage van slechts 9% bij een gewicht 

van 76,1 kg. Dat wil zeggen dat we hier te maken hadden met een 

topatleet die zeer bewust met gewicht, conditie en prestatie bezig is. Ook 

de deelname van Bertie Meijs, die zelf maar rond de 56 kg woog en 

resultaten neerzette tot 230 kg (in de drie onderdelen samen), was zeer 

gunstig voor de totaalfactor.  

 

Wedstrijdverslag K.S.V.Eijsden tegen R.K.V.Raamsdonkveer. 23 maart 1968. Bij .J GIlissen staat 
géén lichaamsgewicht vermeld. Hij doet wel mee in de wedstrijd maar telt niet mee in de 
uitslagen. De wedstrijden worden altijd met een ploeg van 5 deelnemers uitgevoerd. Namen 
van deelnemers moesten van te voren worden doorgegeven en ze moesten allemaal bondslid 
zijn. 
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Voor de individuele kampioenschappen wordt de gewichtsfactor niet 

toegepast. De atleten worden dan volgens hun gewicht ingedeeld in 

gewichtsklassen. Men strijdt niet in teamverband maar tegen gewichtheffers 

in dezelfde gewichtsklasse.  

De klassen waren als volgt volgens lichaamsgewicht ingedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maar ook hier geldt natuurlijk dat men ook erg op eigen gewicht moet 

letten. Veel trainen vormt spieren en spieren zijn zwaar. Hoe hoger de 

gewichtsklasse hoe meer er in algemeen getild wordt. Het is altijd een 

afweging tussen gewicht en kracht. Soms wil men sterker worden wat 

meer spiermassa betekent maar soms willen atleten ook afvallen (met 

behoud van kracht) om in een lagere gewichtsklasse te mogen uitkomen. 

Dit met het doel minder sterke concurrentie tegen te komen. De prestaties 

van mogelijke tegenstanders worden daarom goed in de gaten gehouden.   

Bantamgewicht  : tot 56kg 

Vedergewicht   : tot 60kg 

Lichtgewicht  : tot 67kg 

Middengewicht  : tot 75 kg 

Licht zwaargewicht  : tot 82,5 kg 

Midden zwaargewicht  : tot 90 kg 

Zwaargewicht   : boven 90 kg 

Limburgs dagblad 21 april 1970. Betreft de Nederlandse 
kampioenschappen 2de klas in Breda.  
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Individuele kampioenen.  
Naast al die sportieve prestaties in de competitie wedstrijden hebben vele KSV atleten individueel ook diverse titels mogen 

binnenslepen: Jeugdkampioen, Zuid Nederlands kampioen, Nationaal kampioen 1e en 2de klasse . Prijzen in licht,  

midden, licht-zwaar, midden-zwaar en zwaargewicht, Benelux kampioen. Te veel om op te noemen. Naast diverse titels zijn 

er ook nationale records gebroken. De titellijst met vermeldenswaardige prestaties door de jaren heen is lang. Hier volgt een 

niet limitatieve opsomming met de diverse prestaties van de gewichtheffers van K.S.V.Eijsden.  

Jef Stessen 1962 Zuid-Nederlands kampioen midden zwaar 2de klasse 

  Promotie naar de 1e klasse 

 1963 Zuid-Nederlands kampioen midden zwaar, 1e klasse 

 1964 Zuid-Nederlands kampioen zwaargewicht, 1e klass 

  2de plaats nationale kampioenschappen 

 1965 Nederlands kampioen midden zwaar, 1e klasse 

  Wint met het nationale team de Benelux kampioenschappen 

 1966 Nederlands kampioen midden zwaar, 1e klasse 

 1967 Nederlands kampioen midden zwaar, 1e klasse 

Frans Duijkers  Nationale titel middengewicht 18 tot 21 jaar 

René Stessen 1969 Zuid-Nederlands kampioen zwaargewicht, 2e klasse; 

  Breekt Zuid Nederlands record totaal met 380 kg  

 1970 Landskampioen zwaargewicht 2de klasse  

  Breekt Nederlands record totaal met 385 kg l 

Guill Wolfs 1970 Landskampioen middengewicht 2de klasse 

Michel Beckers 1970 Landskampioen vedergewicht 2de klasse. Nederlands record drukken 58kg 

Bertie Meijs 1970 2de plaats vedergewicht Nederlandse kampioenschappen  

Robert Henquet  Diverse malen Nederlands jeugdkampioen 

 1973 Juniorkampioen midden gewicht Nederlands Belgische Limburgse kampioenschappen 

Jo Wijnands 1973 Juniorkampioen midden-zwaar Nederlands Belgische Limburgse kampioenschappen 

Mathieu Theunissen 1977 Juniorkampioen middengewicht 

Johnny Partouns 1977 Juniorkampioen lichtgewicht 

Michel van der Boorn 1980 Juniorkampioen 

Lambert Haenen 1980 Juniorkampioen 

Peter Henssen 1980 Juniorkampioen 
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Nieuw begin met jonge ploeg 

Na het vervallen van het drukken in 1972 kon K.S.V.Eijsden zich niet 

meer echt meten met de concurrentie. Dit onderdeel was het sterkste 

onderdeel van de Eijsdense atleten. Hierdoor waren zij erg concurrerend in 

de competitie. De competitiewedstrijden in de jaren 1973-1978 werden 

gewoon volgens kalender afgewerkt, maar Eijsden was geen geduchte 

tegenstander meer. Wel werd er op individuele basis aan menig 

kampioenschap meegedaan; hier werden ook veel eerste, tweede en derde 

plaatsen behaald. Voorzitter Lou Stessen, hoofdtrainer Jef Stessen, de 

gewichtheffers van het eerste uur en de secretaresse waren om allerlei 

redenen niet meer actief binnen de vereniging. De laatsten van het topteam 

van rond 1970 waren René Stessen en Guill.Wolfs. Zij bleven stug 

doortrainen en namen ook de rol van trainer-coach op zich. Door de 

volharding van deze twee doorzetters, maar ook van de nog aanwezige en 

nieuwe atleten, werd er in 1978 een nieuw jong team gevormd.  

 

Peter Rassin was met 35 jaar de oudste “nieuwe” atleet. Andere jeugdige 

sporters op het gewichthefpodium waren Peter Henssen, Michel van der 

Boorn, Lambert Haenen, Teun Wolters, Claude Paggen, Marcel van 
Caldenborgh, Johnny Jehae, Jacky Thijssen en René Sabel. Ook Henri 
Duijckers, die jaren ervoor in de zaal KOH al meedeed, was weer van de 
partij. Ook deze jonge ploeg was weer veelbelovend. Zij lieten een 
uitstekende techniek zien. Vier keer per week werd er getraind in het 
lokaal in het voormalige Philipsgebouw. Ook Jef Stessen was na enkele 
jaren afwezigheid weer in het trainingslokaal aanwezig. Samen met zijn 
broer René kneedde hij de jongens volgens zijn fervente 
trainingsmethodes.  
 

Op 23 september 1980 vond de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe 

seizoen plaats in de uitwedstrijd tegen Atlas Maastricht. De jongens van 

K.S.V.Eijsden presteerden goed maar waren kansloos tegen de Maastrichtse 

club. Opvallend voor zijn gedrevenheid is dat Guill. Wolfs ook in deze 

laatste jaren nog actief gewichtheffer was en naast de jongere gasten in deze 

wedstrijd nog altijd op de wedstrijdplankier te vinden was. In 1980 levert 

de vereniging nog drie jeugdkampioenen af in Nijmegen . Michel van der 

Boorn, Peter Henssen en Lambert Haenen wisten hier door uitstekende 

prestaties met de eer te gaan strijken.  

1= Henk Smeets  2= Pierre Jacobs  3= Guill. Wolfs 

4= Peter Rassin  5= Michel vd Boorn  6= Lambert Haenen 

7= Mathieu Theunissen 8= Claude Paggen  9= René Stessen 

10= Marcel van Caldenborgh 11= Johnny Jehae  12= Peter Henssen 
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Donateurskaarten: 

Elk jaar werd een donateurskaart gemaakt. Op deze kaart stond aan de ene zijde een foto van het wedstrijdteam van 

dat jaar en aan de andere zijde werd de naam van de donateur en het donatiebedrag genoteerd. 

De leden van de vereniging ging in groepjes van twee jaarlijks langs de deuren in Eijsden. Zo werd er  geld 

opgehaald om de uitgaven te bekostigen. Onderstaande foto’s zijn de wedstrijdteams in betreffende jaren die op de 

donateurskaart van dat betreffend jaar staan.. 

 

 

 

Seizoen 1967-1968 
De oprichting van KSV EIJSDEN 
 
1= André Duijckers 2= René Stessen 

3= Tonnie Piters 4= Lou Stessen 

5=Servé Piters 6=Jeu Bastiaens 

7=Guill. Wolfs 8=Marga Nelissen 

9=Willy Schmidt 10=Frans Vancauteren 

11=Jef Stessen 12=Jef Gilissen 

13=Hein Lambrichs 14=Henk Erkens 

15=Jan Haesen 16=Michel Beckers 
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Seizoen 1968-1969 
 
1= René Stessen 2= Hein Lambrichs 

3= Henk Erkens 4= Jan Haesen 

5= Jeu Bastiaens 6= Guill.Wolfs 

7= Jef Stessen 8= Jef Gilissen 

9= Michel Beckers  
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Seizoen 1969-1970 

1= Martin Stessen   2= Frans Duijckers 3= Jeu Bastiaens 

4= Jef Gilissen   5= Pierre Jacobs  6= René Stessen 

7= Jef Stessen   8= André Duijckers 9=Theo Penders 

10= Bert Meijs 

Seizoen 1970-1971 

1= Martin Stessen   2= Frans Duijckers 3= Guillaume Wolfs 

4= Jeu Bastiaens   5= Jef Gilissen  6= René Stessen 

7= Jef Stessen   8= Theo Penders 9= Robert Henquet 

10= Bert Meijs 

Seizoen 1971-1972 

1= Martin Stessen   2= René Stessen 3= Peter Piatek 

4= Harry Theelen   5 = Jeu Bastiaens 6=Guill. Wolfs 

7= Nico vd Boorn   8= Jef Stessen 9= Jo Wijnands 

10= Robert Henquet 11=onbekend 

Seizoen 1972-1973 

  1= Martin Stessen   2= onbekend   3= Peter Piatek 

  4= René Stessen   5= Harry Theelen    6= Jeu Bastiaens 

  7= Nico vd Boorn   8= Jo Wijnands   9= Jef Stessen 

10= Theo Penders   11=onbekend 12= Robert Henquet  13= Bennie Stessen 

Seizoen 1971-

1972 

Seizoen 1972-

1973 
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Huisvesting 

Gedurende de actieve jaren werd er op verschillende locaties in Eijsden 

getraind en wedstrijden gehouden. Jef Stessen ging na twee jaar getraind te 

hebben op zijn zolderkamertje aan de Rijksweg 10, trainen in Theater 

Modern (“bie Pachen”) aan de Wilhelminastraat. Toen tijdens de training 

het licht werd uitgedraaid, verhuisde hij naar Zaal Vranken-Straets in de 

Kerkstraat waar ook de harmonie St Cécile gevestigd was. Na wat 

strubbelingen met de eigenaar, werd door bemiddeling van George 

Aussems, bestuurslid van de Koninklijke Oude Harmonie (KOH), in 

1965/1966 een nieuwe stek gevonden in de zaal KOH  (de blauwe zaal) aan 

de Prins Bernhardstraat. Hier werd in 

1967 de vereniging opgericht, 

werden vele trainingen afgewerkt en 

goed bezochte wedstrijden 

gehouden. In 1973 werd de 

trainingslocatie verplaatst naar de 

voormalige kleuterschool bij het 

Ursulinenklooster. De huurprijs van 

de zaal KOH was met fl. 1200,- per jaar te hoog voor de vereniging. Wel 

vonden er de wedstrijden nog plaats. In de kleuterschool kon men echter 

ook niet meer blijven omdat die afgebroken zou worden, en in 1974 werd 

een nieuwe stek gevonden in het 

voormalige Philipsgebouw waar 

Willy Camps zaalhouder was. 

Hier trainde men en werden 

wedstrijden gehouden tot en met 

1981.  

 

Overgang van gewichtheffen naar fitness: 

Na 1981 was er was nauwelijks meer animo en de atleten waren niet meer 

in aantal en sterkte bij elkaar te brengen en te motiveren om in 

competitieverband door te gaan. 

De wil bleef echter om de vereniging geen stille dood te laten sterven. Aan 

hetzelfde buffet waar al die jaren ervoor alle atleten elkaar troffen om een 

glas bier te heffen op prestaties, waar anekdotes verteld werden, waar harde 

woorden vielen en vele sportieve vriendschappen ontstonden, werd besloten 

als fitnessclub verder te gaan om zodoende de Eijsdense jeugd de kans te 

bieden krachtsport te blijven bedrijven. Jacq Thijssen en René Stessen togen 

naar Amsterdam om fitnessapparatuur aan te schaffen. De vereniging had 

daarvoor voldoende financiële middelen. De vereniging als fitnessclub 

groeide als kool, werd gemengd en dat bracht de nodige consequenties met 

zich mee. De dames moesten een aparte kleedruimte hebben. Omdat die er 

niet was moesten zij op aparte tijden fitnessen. Ook moest de locatie worden 

gedeeld met de judoclub waardoor de trainingsapparaten te dicht op elkaar 

stonden. Dit noopte René Stessen en tweede trainer Jacq Thijssen om 

burgmeester en wethouders in te schakelen om te zoeken naar een nieuwe 

locatie. In 1985 werd de laatste overstap gemaakt naar de huidige plek, de 

voormalige kleedlokalen van zwembad De Treffer aan de Marathon. René 

hoopte mede door het grote aantal enthousiaste leden en de nieuwe ruimte 

in de toekomst weer een clubje gewichtheffers om zich heen te kunnen 

vormen, “er was talent genoeg”, maar dat is er nooit van gekomen. 
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Heden  

 

 

Al meer dan 25 jaar is K.S.V. Eijsden een goed bezochte fitnessclub.  

In 2017 werd bij café Pachen het vijftig jarig bestaansfeest gevierd 

georganiseerd door het huidige bestuur van K.S.V.Eijsden. Niet alleen de 

huidige fitness-leden waren massaal aanwezig maar ook oud-

gewichtheffers die als vanouds aan de bar onder het genot van een glas 

bier oude verhalen oprakelden over de gloriejaren van K.S.V.Eijsden 
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Bronnen 

Interview Chretien Tossings 

Interview Guill. Wolfs  

Interview Jolanda en Bennie Stessen (kinderen van Jef Stessen) 

Interview Marcel Theunissen 

Interview Lambert Haenen 

Interview Jacq Thijssen 

Informatie Xavier Schillings 

Eigen herinneringen van de auteurs  

Feestgids 50 jarig bestaan KSV Helios 1955-2005 

Krantenknipsels uit De Nieuwe Limburger en het Limburgs Dagblad (archief Guill. Wolfs) 

Krantenknipsels uit De Nieuwe Limburger en het Limburgs Dagblad (archief René Stessen) 

www.delpher.nl 

Brieven van Kees Kok 

Archief bestuurs-administratie, in bezit van de huidige voorzitter KVS Eijsden, Erwin Groninger 

Geschreven verslagen door Lou Stessen ,notities en krantenknipsels (eigenaar Bennie Stessen) 

De sportwereld 37, Ivo van Hilvoorde, WJH Mulier Instituut/Universiteit Maastricht 

Wikipedia 

 

Foto’s 

Fotoalbums Bennie Stessen 

Foto’s uit de privécollectie van Guill. Wolfs, René Stessen, Mathieu Theunissen, Marcel 

Theunissen. 

Foto’s uit Limburgs Dagblad  

 


