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inleveren kopij graag vóór 7 januari 2022 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord: er is veel te vertellen, we hebben afscheid moeten nemen van een lid, er wordt 

hulp gevraagd ( misschien iets voor de computersectie), wijziging in de fitness, hulp gevraagd 

bij schrijven nieuwsbrief, huldiging jubiliarissen 

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 

 

 

 

 

                            IN MEMORIAM 

                             Op donderdag 4 november 2021 is ons lid 

                                                 Dhr. Leo Cremers 

                overleden 

                                 Dhr. Cremers was jaren lid van de sectie Biljart.     

                           Wij wensen zijn vrouw en  verdere familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

Leo H. Cremers 

24-01-1941 – 04-11-2021 

 

 

http://www.ssovh.nl/
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onderdagavond, ik was aangesteld als barvrijwilliger, komen langzaam de biljarters de 

Spuiklep binnengelopen. Een van de leden komt naar me toe, en geëmotioneerd vraagt 

hij “Jij kent toch ook Leo Cremers?” Ja, en ik weet dat Leo ernstig ziek is. “Leo is 

vannacht overleden”. Droevig nieuws. Zelf denk ik even terug hoe ik Leo leerde kennen. Van 

de avonden dat ik als barvrijwilliger hen van een natje en droogje mocht voorzien. En bij 

bijzondere dagen in de sectie Senioren. Ook daar kwam Leo. Hij viel mij al op door een echt 

heertje te zijn. Goed gekleed. Persoonlijk vind ik dat wel iets hebben, een man op leeftijd die 

‘statig’ binnenkomt. Een rustige man ook, maar met humor die zijn mede biljarters regelmatig 

aan het lachen bracht. Die je niet altijd tegenkomt. Zoals tijdens een kerstoernooi hij in de 

Spuiklep plots gekleurde kerstballen aan zijn broekrits had hangen en ook voor andere 

verrassingen zorgde. Ook tijdens het kersttoernooi als kerstman verkleed binnenkomen. Of 

een arm met tattoos toonde, geen echte, maar een soort mouw met daarop dan die tattoos. 

En dan genoot hij van de verbaasde blikken. Als de biljartballen wat te dicht bij elkaar liggen, 

houdt speler wel eens zijn hand erboven om te zien of er nog ruimte is tussen de ballen. Als 

scheidsrechter nam hij dan een vergrootglas en bekeek het zeer nauwkeurig. Zo vertelde hij 

ook eens over zijn tijd bij de marine. Dat hij diende bij de onderzeedienst. “Iedereen denkt 

maar dat het duikboten zijn, maar heb jij wel eens een boot zien duiken?” “Nou dan!” Leo had 

ook oog voor zijn medebiljarters. Attent zijn was voor hem een tweede natuur. En had iemand 

een probleem met zijn keu, Leo nam hem mee en een weekje later was de keu keurig hersteld. 

De laatste weken werden we door een enkele biljarter die nog contact had met Leo, over zijn 

toestand ingelicht. En de donderdagavond, nadat de voorzitter van de SSOVH-sectie Biljart 

het overlijden aan de biljarters overbracht, gaf hij een korte herinnering aan Leo, met een 

minuut voor eigen gedachtenis, grote mannen die even heel klein en stil hun eigen gedachten 

hadden, en ja, ook een zakdoekje even in hun hand een opwellende traan wegpinkte. Opdat 

een ander het maar niet zag. Hoewel hij niet heel groot was, gaan wij zijn markante 

persoonlijkheid missen. Leo was een sociale, zorgzame, humoristische man. Ik weet dat er 

iemand zijn vogeltje krijgt (of nu al heeft), zorg goed voor dat beestje. 

Frans Evers 

 

SSOVH-sectie Fitness Mammoet,  

Op woensdag 6 oktober had de SSOVH-sectie Fitness Mammoet een Algemene Ledenvergadering. En 

de opkomst was met 15 mensen niet echt slecht te noemen. We hebben het wel eens minder getroffen. 

Het was voor onze voorzitter zijn eerste vergadering die hij mocht voorzitten. En met een heuse 

voorzittershamer opende hij om 19:30 uur. Ik ga u het hier niet allemaal vertellen, daar zijn de notulen 

voor. En als het goed is, heeft u die gehad. Niet? Dan even een e-mailtje met uw e-mailadres naar mij 

sturen. Neem ik u op in de rondzending als er nieuws is. Overigens ligt de notulen ook in de fitnesszaal. 

Toch wil ik een enkel belangrijk punt wel benoemen. We gaan weer de pasjes ophangen. Dit ter sociale 

controle. En ja, het knijpt natuurlijk met de AVG-wet. De Algemene verordening gegevensbescherming, 

een Europese privacywetgeving. Er is mij ingefluisterd of dat wel kan. Dat ophangen van deze pasjes, 

adres, enz. staat erop vermeld. Klopt. Het schuurt. Maar….het gaat uitgezocht worden. Houd ik u van 

op de hoogte. Wat we ook weer gaan invoeren, er komen weer formulieren waarop u de aankomst tijd 

en vertrektijd mag noteren als u gaat trainen. Ook weer om ongewenste mensen buiten te houden. Neem 

dan ook, zonder instemming bestuur, niemand zomaar mee naar binnen. Verder worden er nieuwe 

toestellen aangeschaft. Als u het nog niet weet, we hebben twee vaste poetsers, Hoessien Carroum en 

Ahmed Aissati. Zij doen samen om de twee weken uw sportzaal poetsen. Natuurlijk zal er hierna wel 

eens door het intensive sporten, weleens een stofwolkje rondgaan. U mag dan ook gerust zelf eens de 

stofzuiger nemen. Deze staat in het mindervalide toilet. En uw voorzitter is sinds kort ook commissaris 

D 
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in het SSOVH bestuur. Hij zit er natuurlijk niet alleen om de belangen van jullie sporters op te voeren. 

Het kan wel handig zijn. Frans Evers 

 

Beste SSOVH leden,          

 
De SSOVH vraagt jullie om hulp. 
 
De software waarmee de database van de Ledenadministratie wordt onderhouden  is 
hopeloos verouderd, ze stamt nog uit 2007 en werkte zeker goed, destijds op Windows 98. 
Voor de kenners onder jullie is deze software prehistorisch of een Fossiel. 
 
Het softwareprogramma is voor SSOVH op maat gebouwd en maakt gebruik van het 
programma Microsoft Acces en heeft een Windows schil waarmee het opgestart wordt. 
De uitvoer documenten, dat zijn o.a. de contributiebrieven en de ledenlijsten, worden 
opgemaakt in MS-Word en MS-Excel. 
Maar de software kent helaas zijn beperkingen in het gebruik en veroorzaakt tegenwoordig 
ook nog eens (onbegrepen) foutmeldingen. 
 
Nu is SSOVH op zoek naar iemand met kennis van (dit soort) zaken, iemand die onze huidige 
software en de bijbehorende database om kan zetten naar iets moderners. 
Met name het omzetten van de oude gegevens is een heikel maar wel zeer belangrijk punt, er 
mag natuurlijk geen informatie verloren gaan. 
 
Mocht jij iemand kennen die mogelijkerwijs bekwaam is in het ‘programmeren’ van software 
waarmee een ledendatabase en administratie onderhouden kan worden attendeer hem of 
haar dan eens op onze vraag. 
 
Contact kan opgenomen worden via het mailadres ledenadministratie@ssovh.nl 
 
Bestuur SSOVH 

 
 

Zo maar een stukje voor iedere lezer van het Frontsein Nieuwsbrief, 

We hebben om te beginnen 9 secties. Er zal toch in deze secties wel iemand zijn die ook eens kan of wil 

schrijven? En zeg nu niet ik kan dat niet! Waarom dan niet? Bang voor spelfouten of grammaticale 

fouten? We hebben allemaal onze kwaliteiten, de een klust graag en heel goed. Bouwt bij wijze van 

spreken huizen. De ander is heel erg goed in biljarten. Of er is iemand die buitengewoon snel kan 

hoofdrekenen. Daar heb je het: Dat kan ík nou weer niet. Hebben ze wél oplossingen voor; telmachines.  

Even terug naar het schrijven, ik wil u best helpen. Vertel mij het verhaal, of schrijf het in uw eigen 

woorden en stuur het maar naar mij op, fouten haal ik er wel uit, uiteraard in goed overleg. Ik ga niemand 

‘afzeiken’ omdat er een taalfout is gemaakt. Ergens in oktober, om precies te zijn zondag 3 oktober 

hadden we een Algemene Ledenvergadering. En veel jubilarissen. Daar ga ik het nu maar niet over 

hebben. Dat is al geclaimd en wordt overgeschreven. Maar zaterdag 26 oktober was een redelijke dag, 

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl
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fris, maar droog. Er was een uitvraag gedaan om samen enig onderhoud te verrichten in en om De 

Spuiklep. Toch kwamen er, met Carla en mij meegeteld, om 09:30 uur 10 enthousiaste vrijwilligers 

opdraven. Nou ja, dat draven viel natuurlijk best wel mee. Leeftijd hè. Wordt er naar mij gekeken, ‘wat 

gaan we doen?’ Ja wacht even, ik ben geen ploegleider of zo. Uiteindelijk lost het zichzelf op. Jo Houzer 

en Ger Luyten worden even vrienden en gaan onkruid uithalen aan de straatzijde, Parallelweg. Wiel 

Baten, Herman Garritzen en John Wijnands, biljartvrienden, die de ramen gaan zemen. Hoessien 

Carroum en Carla Evers gaan het zwerfafval buiten opruimen. En dat was nog best heel veel.  En George 

Steins, die ging helemaal alleen het stookhok opruimen. Zou hij geen vrienden hebben? Ach, je kan in 

zo’n hok ook alleen maar in je eentje zijn. Paul Cörvers en ik, trekken ook even samen op en gaan 

snoeien, achter de heg bij de parkeerplaats. Dan is het zover, vanuit De Spuiklep wordt geroepen ‘koffie 

klaar!’ En van allemaal gaan de schoenen uit. Tien man, nou ja, negen man en een vrouw, gaan genietend 

van het bakkie koffie en een stukje vlaai bij elkaar zitten. De sterke verhalen komen los. Onvermijdelijk 

komt ook daar een einde aan en gaat iedereen weer aan zijn of haar taak verder, tot 12:30 uur. We zouden 

er ook geen nachtwerk van maken. Kort hierna is het stormachtig en raast een stevig wind over 

Nederland. Bomen buigen of ontwortelen. Dorre takken vallen uit en het blad waait altijd een richting 

op die ik niet wil. Dan is het weer blad ruimen en naar de door de gemeente geplaatste korven brengen. 

Een herfstige afsluiting van een onstuimige zomer. Waarin we even gesloten waren, geen familie zagen 

of minder, geen bezoekjes in De Spuiklep. Vanaf deze plek doe ik een oproep: op woensdag 15 

december hebben wij een kerstviering. Aanvang 14:00 uur. Meldt u zich wel nog even aan? Dat 

kan bij mij op het e-mailadres f-evers@home.nl of via WhatsApp/telefoon 0651358831. 

 

               Afdeling Zuid Limburg 

Nederlandse Vereniging voor belangstellenden in de Spoorwegen (NVBS) 

 

Wist u dat er een vereniging bestaat waar belangstellenden in de spoor- en tramwegen 

elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen ? 

Wist u dat deze vereniging regelmatig excursies en reizen organiseert ? 

Wist u dat er in het station Amersfoort een centrale accommodatie is waarin een 

bibliotheek, een boekwinkel en een documentatiecentrum is gevestigd ? 

Wist u dat het lidmaatschap voor deze vereniging € 62,00 per jaar kost ? 

Wist u dat deze vereniging het maandblad Op de Rails uitbrengt en dat u dit maandblad 

maandelijks ontvangt ? 

Wist u dat dat in het land zo’n 20 afdelingen zijn ? 

Wist u dat Zuid Limburg ook zo’n afdeling heeft ?  

Wist u dat deze afdeling 1 x per maand in de Spuiklep een dia-avond verzorgt ? 

Wist u dat dit op iedere 3e vrijdagavond van de maand plaats vindt m.u.v, juli en augustus ? 

mailto:f-evers@home.nl
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Wist u dat we om 19.30 uur beginnen en tussen 22.00 en 22.30 uur eindigen ? 

Wist u dat er in december een avond is over de Haarlemmermeerlijn ? 

Wist u dat u voor € 2,50 dit jaar onze avond mag bezoeken ? 

Wist u dat de bar in de Spuiklep open is tijdens de avonden ? 

Wist u dat als u een bijeenkomst van onze afdeling bezoekt en u tijdens deze bijeenkomst lid 

wordt van de vereniging u eenmalig geen entree hoeft te betalen en u bovendien een fraaie 

kalender voor het jaar 2022 ontvangt ? 

 

Op zaterdag 3 oktober 2021 was het dan eindelijk zover, de algemene ledenvergadering waarin de 

jubilarissen gehuldigd werden. Mijn jubileum was eigenlijk vorig jaar, maar door de welbekende 

coronasituatie werd het opgeschoven en opgeschoven en nog een keer opgeschoven, zoals zo veel in 

deze tijd. De voorzitter Joop Ozek opende de ledenvergadering die redelijk bezet was, al was het maar 

door de vele jubilarissen met hun aanhang. Door de leeftijd van verschillende jubilarissen werd de 

huldiging die eigenlijk als bijna laatste gepland stond, een heel stuk naar voren gehaald. Alle namen 

werden een voor een afgeroepen. We kregen een mooi speldje van de SSOVH uitgereikt door onze 

voorzitter en daarnaast een prachtig boeket bloemen. Met mijn 25 jaar lidmaatschap was ik een van de 

jongste jubilaris, ik hoop dat ik nog een hele tijd vrijwilliger mag zijn in onze vereniging.  

 

Van rechts naar links: Nico de Boone, Ger Luyten,Ton de Wildt, Els Vos, Huub Berkers, Henk 

Slaghuis, Hein Ubachs, Ben van Wamel, Jolanda Zegers. 

Daarna ging de ledenvergadering onder het genot van een lekker kopje koffie weer verder.  


