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Inhoud               bladz. 

Blad van de Amsterdamse Spoorweg Sportvereniging 

Ingeschreven bij de K.V.K. onder nr. 40530845 

M.Suppers 
H.Wisse 

 

Redactie 

RUDEA PRINT 

Drukker 

JAARGANG 76 Nr. 02 

Februari 2022 

E-mail adres voor alle Assv-zaken:  assvpost@gmail.com 
(Niet voor opzeggen lidmaatschap. Dat dient bij de afdelings-secretaris te gebeuren) 

          Erelid:      H.Meerveld   
                                         Erelid:   W.D. de Graaf 
          Erelid:   A.Sluik 

Kopij volgende Koppeling inleveren 

vóór 

20 Februari 
Kopij inzenden naar: 

assvpost@gmail.com 
Max. 3 blz per afdeling 

J.E.Bos Th. De Vries 

P.Vermeulen J.de Vries - Kromhout 

F.Hardeman A.Weerman 

  

  

  

Leden van verdienste 



Computer 
Voorzitter M.H.T.Suppers  Kruidbergerweg 53 2071 RB   Santpoort Noord  023-5372115  marius@suppers.net 
Secretaris  J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    023-5273585                                      
Penningm. J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    023-5273585   NL17INGB0005736100                                    
Hb. vertegenw. A.Schmalgemeijer Westhove 74  2134 VP    Hoofddorp   06-12536587    
Clubavond:  maandag  van 19.15 tot 22.30 uur   Emailadres: assvcomputer@gmail.com 

 

Handboogsport 
Voorzitter            R.Haring      
Secretaris M.Heymans  Emailadres:  assv.handboog@icloud.com    
Penningm. S.T.Wijs  NL21 INGB 0003 366027   
Hb. vertegenw.    H.van Steenbergen  
Clubavond:  dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur    

 

Darten 
Voorzitter C.Wanders  Arendonksingel 94     1066 LA  Amsterdam   06-23272579 
Secretaris a.i. C.Wanders 
Penningm. M.Wanders  Arendonksingel 94     1066 LA   Amsterdam   06-51118165  NL23INGB0009065323 
Hb. vertegenw.   C.Wanders 
                            Clubavond:  Woensdagavond     Emailadres:  a.s.s.v.dartclubamsterdam@gmail.com 
 

Biljarten 
Voorzitter F.Sterk   Crabschuytstraat 104  1034 BL Amsterdam   06-17994970   
Secretaris J. v/d Brugge    Olympus 24  2182 TG     Hillegom   0252-521041 vanderbrugge2@casema.nl 
Penningm.  R.P.Ram  F.Zeijdelaarweg 6 1382 MB    Weesp   06-55896667  NL96INGB0004584646  
Hb vertegenw. F.Sterk     
Clubavond: Maandag t/m vrijdag   

 

Klaverjassen 
Voorzitter P.Viersma  1e Jan Steenstraat 39b  1072 NB   Amsterdam  06-42216052   
Secretaris R.van Dijk    Monnickendammerweg 53 1023 EB   Amsterdam  06-39340112 
Penningm. J.H.Viersma - Boeschoten 1e Jan Steenstraat 39b                    1072 NB   Amsterdam                       NL67INGB0004784891  
Hb.vertegenw. P.Viersma      
Clubavond:  Elke vrijdag vanaf 20.00 uur              Emailadres Secr.:  richard.v.vandijk@gmail.com       Emailadres  penningm.: piet4sma@kpnmail.nl 

 

Line-Dance 
Voorzitter C.van Rijn-Gerzee van Speijkstraat 77 d  1057 GN   Amsterdam  020-6168190 
Secretaris D. van der Hurk               Dillenburg 19           1065 HN   Halfweg       
Penningm. I. van der Hurk  Dillenburg 19   1165 HN   Halfweg  020-4978610 
Hb.vert.   C.van Rijn-Gerzee      
Clubavond:          maandag    Emailadres:  

 

 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter  Vacant  
Secretaris   J.M.J.Wisse       Schutterstraat 8                2024 RD    Haarlem   023-5273585  
Penningmeester  F.Hardeman       Poseidonsingel 55d   1363 TR     Almere   06-33167551                            
ASSV Gironummer IBAN:   NL35INGB0004510278 
2e Penningmeester  M.H.T.Suppers         Kruidbergerweg 53  2071 RB     Santpoort Noord                         023-5372115 
Alg.Adjunct    P.Meerveld       Wales 8         1448 JK     Purmerend   0299-439869 
 
                            E-mail adres:  assvpost@gmail.com   (email niet gebruiken voor opzeggingen) 
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Schietsport 
Voorzitter A.B.Thijsse  Regulierstraat 17    1947 GN   Beverwijk  06-15839985  albert.thijsse@khe.eu 
Secretaris E.Gardien  Regulierstraat 17   1947 GN   Beverwijk   06-33698278  kabouter_el@live.nl 
Penningm. E. ter Hofstede  Merwede 17   1703 KP    Heerhugowaard NL85INGB0004821330  
Hb.vertegenw.   A.B. Thijsse 
Emailadres afd. Schietsport:  schietsport.assv@gmail.com                              
Clubavond:  elke maandag, woensdag en donderdag 19.30 tot 22.30 uur    

Showdown 
Voorzitter  N.Grollé   Muiderwaard 136  1824 XV  Alkmaar  06-21267491  nico_grolle@hotmail.com 
Secretaris J.Bakker-Kalff               Reigersbek 65         1441 SX   Purmerend  0299-413391                               
Penningm.  J.Jonk-Brouwer  Boelenspark 41   1131 PZ Volendam  06-42431749 NL44RABO0300561717                          
Hb.vertegenw. J.Jonk-Brouwer email:    jonk.m@ziggo.nl   
Email adres secretaris:  secretarisassvshowdown@ziggo.nl 
Clubavond: elke woensdag van 19.30 tot 22.00 uur   

Sjoelen 
Voorzitter  A.Groot-de Pruis               Mont Blanc 117   1186 AR Amstelveen  020-6470609  
Secretaris  A.Binneveld  Marga Klompélaan 35  1067 TV Amsterdam  020-6131729 rudeaprint@gmail.com 
Penningm. J. Binneveld  IJweg 132                            1161 GD Zwanenburg  06-51528869 
Hb.vertegenw. A.Binneveld    
Clubavond: elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur   

 

 
Telefoon A.S.S.V.  (bar)     020-6000472    Adres A.S.S.V. gebouw :  Ouderkerkerlaan 10       1115 NS  Duivendrecht 
 

Ledenadministratie:  Secr. H.Wisse 
 

Zaalbespreking:        Pia Meerveld,  06-46872959  of via:  e-mail: meerveldpia@gmail.com  
Algemeen E-mail adres voor ASSV :      assvpost@gmail.com   
Naar dit e-mail adres kan de post voor alle Assv zaken gestuurd worden; Kopij voor de Koppeling, mail voor bestuur etc. 
Ook voor ledenadministratie wijzigingen. Niet voor opzeggen lidmaatschap! Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secre-
taris van de eigen afdeling  (persoonlijke leden zeggen op bij de 2e penningmeester) 
 

Homepage    :            www.assv.nl 

Tafeltennis 
Voorzitter R.Bijlsma  Zeussingel 53   1363 TM   Almere  036-5365452  
Secretaris R. Staphorsius   Ooievaarstraat 78                1506 XP    Zaandam  06-37790483 
Penningm. E.Schijf                Gaasperdamstraat 52  1507 JX     Zaandam  075-6705884    NL23INGB0005018580  
Hb.vertegenw. R. Staphorsius     
Trainingsavonden: Maandag, Donderdag en Vrijdag van 19.00 tot 23.30 u.              Competitieavonden: Dinsdag en Woensdag van 19.00 tot 23.30 u.  
Emailadres: bestuur@ttv-assv.nl            Website: www.ttv-assv.nl/ 
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LET OP !! Gaarne de evenementen en de kopij voor de 
Koppeling opgeven aan de redactie  

vóór  20-02-2022  
Insturen via Email :  assvpost@gmail.com 

  
Gast v Harten E.  2-feb 
Monsanto M.   2-feb 
Graaf W.D.de   3-feb 
Numan W.M.M.   4-feb 
Egberts- van Bijsterveld I. 5-feb 
Engels I.    7-feb 
Legdeur F.A.   8-feb 
Djasmin M.   9-feb 
Hoften R. van   10-feb 
Scholten M.R.   10-feb 
Klijn P.    11-feb 
Elzinga Y.    12-feb 
Roerdinkholder H.  14-feb 
Bock P.    15-feb 
 

Ennenga M.G.   16-feb 
Hakvoort A.M.W.  16-feb 
Vijlbrief L.    16-feb 
Linnenbank-Wouda T. 20-feb 
Monsanto K.   20-feb 
Rond H.de    20-feb 
Drenth H.    21-feb 
Stellingwerff J.J.  21-feb 
Wout Bonneveld M.  22-feb 
Nibbering  K.   24-feb 
Nieberg H.    29-feb 

 

31-03-2022:     Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

 

 

LET OP: Alle bovenstaande evenementen kunnen door Corona-maatregelen wijzigen/vervallen. 

Let op mededelingen in o.a. de Koppeling en op WWW.ASSV.NL 



B este ASSV leden, 
 

We mogen weer. De lockdown is voor verenigingen en dus de ASSV weer voorbij. Laten we     
hopen dat dit de laatste lockdown voor ons (en iedereen) was.   
Op maandag 17 januari 2022 zijn we weer open gegaan. Uiteraard inclusief alle bekende        
Corona veiligheidsmaatregelen, zoals vaak handen wassen, 1,5 meter afstand houden etc. 
U dient bij binnenkomst ook een Corona-toegangsbewijs kunnen tonen bij de bar. Al deze    
maatregelen zijn vervelend, dat weten we. Maar het ze horen wel bij de voorwaarden waaronder 
we weer open mogen. Dus laten we met zijn allen proberen ons er aan te houden.  
 
We wensen iedereen weer veel plezier bij het uitoefenen van hun sport/hobby bij de ASSV en 
laten we hopen dat we nu weer eens een beetje normaal verenigingsjaar krijgen. 
Om te beginnen staat nu de Algemene Ledenvergadering gepland op donderdag 31 maart 
2022 om 20.00 uur. Het zou uiteraard wel heel erg fijn zijn als deze vergadering door kan gaan, 
want de twee voorafgaande jaren is dat niet gelukt. 
Blijf, ook voor wat dat betreft, onze website in de gaten houden voor het laatste nieuws over o.a. 
Assv-Coronaperikelen. www.assv.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur 
Marius Suppers 
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Voorzitterpraat 
 

D e ASSV is weer open. 
Laten we nu maar hopen dat dit zo blijft, zodat we de competitie kunnen hervatten en de       

geplande toernooien kunnen spelen. Ik hoop dan ook zoveel mogelijk leden weer in de biljartzaal 
te zien. 
Het betekent nog wel dat we ons aan de corona regels moeten houden. 
Verder heb ik weinig nieuws te vertellen, we zijn tenslotte de afgelopen weken gesloten geweest 
dus er is niet veel veranderd. 
Wat rest zijn onze zieken leden voor zover mij op dit moment bekend is. 
Jan v Kooten en Jan v Dijk zijn nog steeds herstellende en Anton Pater, Karel Schoelitsz en 
Hennie Nieberg zijn in afwachting of reeds begonnen met hun behandeling. 
Verder heb ik op dit moment niets te melden en zie jullie wel de komende weken in de ASSV. 
 
Groeten   Fred  Sterk 



D it jaar bestaat de ASSV-Computerclub 35 jaar. Een hele mooie mijlpaal, want ik denk niet dat 
er in het land erg veel computerclubs zijn die al zo oud zijn. 

We zijn begonnen in 1987. In dat jaar wist de gemiddelde Nederlander nog praktisch niets over   
computers, dat waren nog onbekende en geheimzinnige machines. Er waren wel al een aantal     
mensen aan het experimenteren met de eerste zogenaamde "thuiscomputers" zoals de Sinclair ZX81, 
de Commodore 16 en 64 en wat verschillende merken MSX computers. Dat waren, qua besturings-
systeem, allemaal verschillende apparaten die je, over het algemeen, moest aansturen met een soort 
BASIC commando's. 
 

In 1987 werd op een oprichtingsvergadering, onder leiding van ASSV-voorzitter Arnold Eisma, het 
eerste bestuur samengesteld, bestaande uit: Voorzitter Auke Haan, secretaris Auke Wouda,        
penningmeester Marius Suppers en HB-vertegenwoordigster Bertje (Puck) ter Heege. 
Puck ter Heege werd na een maand al opgevolgd door Hans Wisse. 
Marius en Hans zitten nog steeds, vanaf het oprichtingsjaar, in het bestuur. 
 

We kregen toestemming van het hoofdbestuur om drie Commodore 64 computers te kopen met     
bijbehorende monitors en daar begon het allemaal mee. Van het hoofdbestuur kregen we ook een 
mooie grote kast waar we alles in konden opbergen aan het eind van iedere clubavond. Want we 
hadden nog geen eigen ruimte, zodat iedere clubavond alles moest worden opgebouwd en aangeslo-
ten en aan het eind van de avond weer netjes opgeborgen. 
De club groeide vrij snel uit tot een club met een stabiel aantal leden (ongeveer 50). 
 

Toen kwam het hoofdstuk "Volleman". De wat oudere spoormensen kennen dit nog wel, denk ik. Om 
het gebruik en kennis van personal computers te vergroten, boden veel bedrijven hun werknemers 
een PC-privéproject aan. Dat hield in dat je, met subsidie van het bedrijf een computer met printer 
en scherm kon kopen en het resterende bedrag kon je over 24 maanden aflossen. 
Bij NS werd dat de Volleman MS-Dos computer of een Atari computer. 
De Volleman werd door de meeste personeelsleden gekocht, landelijk werden ongeveer 8000        
computers geleverd aan spoormensen. 
Dit project liep in samenwerking met BSSO (het oude Railsport Nederland) en de plaatselijke       
computerclubs van de div. spoorverenigingen. De meeste verenigingen hadden nog geen computer-
club, dus die werden in allerijl opgericht. 
 Degene die een computer had gekocht kreeg van NS er een gratis lidmaatschap van de              
computerclub in zijn omgeving bij en dat was voor hen dan ook het aanspreekpunt voor vragen etc. 
De ASSV computerclub kreeg er op die manier ongeveer 750 leden bij en werd daardoor de grootste 
afdeling van ASSV ooit. 
Het bestuur kreeg een lawine over zich heen. 750 mensen, waarvan de meesten nog nooit een    
computer van dichtbij hadden gezien, hadden natuurlijk ook een heleboel vragen. En ook de garan-
tie en storingsafhandelingen liepen via onze computerclub. Iedereen kreeg er ook een onderhouds-

contract van twee jaar bij. 
We hebben alles in goede banen weten te leiden toen en ik vind nu nog dat we een knap stukje werk 
hebben geleverd toen.  Maar toen de twee jaar voorbij waren riepen de bestuursleden in koor "dit 
doen we nooit meer". 
 

Deze Volleman moest, zoals gezegd, mensen kennis laten maken met de "personal computer". 
Deze pc's werken nog niet met Windows, zoals tegenwoordig, maar met Ms-Dos. 
Met Ms-Dos gaf je alle opdrachten.  

Voorbeeld: Je heb een map op de C-schijf en die heet "foto" en daarin staat 
een map "vakantie".  Je wilt deze mappen verwijderen. In het huidige         
Windows sleep je gewoon met de muis, de map foto naar de prullenbak en 
klaar is kees. 
In Ms-Dos gaf je eerst het commando " CD\  " "enter"  zodat je in de basisdi-
rectory (basis-map)  van de harde schijf kwam. 
Daarna gaf je het commando: "DELTREE C:\FOTO" om de map foto met zijn  
onderliggende map vakantie te wissen. 
Of als je een nieuwe directory (map) wilde maken met de naam ”foto" typte je 
"MD Foto"  of "MKDIR  
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Het kwam er op neer dat je een heleboel commando's moest kennen wilde je dat ding wat laten 
doen. De Computerclub heeft in die Volleman beginperiode een aantal Ms-Dos beginnerscur-
sussen gegeven om iedereen een beetje op weg te helpen. Deze cursussen werden voornamelijk 
gegeven door de firma Alldata van o.a. Jaap Wilting (die overigens ook nog steeds lid is.) 
 

Na twee jaar liep ook het gratis lidmaatschap van de computerclub af en de meeste leden      
verdwenen daarna ook geleidelijk totdat we weer op ons oude ledenpeil waren. 
 

Pas ver daarna kwam internet opzetten halverwege de 90 'er jaren, ongeveer samen met de    
eerste werkbare Windows versies.  
In die tijd gaven we ook nog wel cursussen Windows, Internet, fotobewerking etc. 
Bij de ASSV hadden we inmiddels de beschikking gekregen over een eigen ruimte, zodat we niet 
aan het eind van iedere clubavond alles opgeborgen hoefde te worden. Deur op slot en klaar. 

Het was de oude ruimte van de, helaas ter ziele gegane, fotoclub. Een mooie zolderkamer boven 
de schietzolder. 
 

In die periode begon de computerclub zich, buiten de ledenadministratie, ook te bemoeien met 
ons clubblad "De Koppeling". 
Iedere maand kwam er een aantal computerclubleden bij elkaar om ons clubblad te maken. In 
het begin kregen we nog veel ouderwets getypte of met de hand geschreven kopij binnen, die 
moest allemaal overgetikt worden. 
Tegenwoordig komt alle kopij via de email binnen als bestandje en hebben we de boel zo geauto-
matiseerd dat het blad nog maar voor 1 persoon werk oplevert. (buiten onze onvolprezen     
drukker (drukster?) Andrea natuurlijk). 
 

In 2006 verhuisden we naar de prachtige locatie waar ASSV nu zit. De Computerclub kreeg 
daar een werkelijk prachtige ruimte, waar we tegenwoordig iedere maandagavond onze        
clubavond houden. 
Daar houden we ons tegenwoordig vooral bezig met allerlei computerprobleempjes die door de 
diverse leden aangedragen worden. Wat de een niet weet, weet de ander wel weer.  
De computerclub heeft zich een beetje ontwikkelt tot een afdeling vóór alle afdelingen. 
 Zoals gezegd, we maken de Koppeling, houden de ledenadministratie bij, maken posters voor 
allerlei evenementen, het mededelingenscherm in de grote zaal wordt door ons bijgehouden en 
Hans houdt de computer met het muzieksysteem in de grote zaal helemaal bij. 
 

Helaas heeft de computerclub ook te lijden onder de terugloop van leden, waar een heleboel 
clubs last van hebben. Van een enorme club met 750 leden zijn we nu afgeslankt naar een heel 
gezellig clubje van 15 leden.  
Met het risico dat ik iemand vergeten ben (sorry daarvoor evt.), wil ik alle (denk ik)
bestuursleden en HB vertegenwoordigers van de computerclub van de afgelopen 35 jaar        

bedanken. 
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Marius Suppers 

Voorzitter Computerclub 

35 jaar bestuursleden en HB   
vertegenwoordigers in            
alfabetische volgorde: 
 

Jan Cardol 
Auke Haan 
Gerard van der Halm 
Bertje (Puck) ter Heege 
Marcel van Lith 
Albert Schmalgemeijer 
Joop Schogt 
Jan Stoop 
Marius Suppers 
Martin de Vetten 
Govert de Visser 
Auke Wouda 
Hans Wisse 
Ruud Zappeij 



Beste mensen,  
 

L angs deze weg laten wij u weten dat de jaarlijkse ledenvergadering gehouden zal worden op 
18 februari 2022, aanvang 19.30 uur. 

Wij gaan er vanuit dat dit dan mogelijk zal zijn, zo niet dan zullen we een andere dag moeten 
nemen maar wij hopen van niet. 
Het is belangrijk om alles goed te regelen daar zowel de voorzitter als ook de penningmeester 
zullen aftreden, zij zijn niet meer herkiesbaar. 
Nieuwe bestuursleden kunnen zich opgeven bij onze secretaris Richard van Dijk. 
Zijn telefoonnummer is 0639340112 
 

Na afloop van de vergadering kunnen we het kaarten weer opstarten. 
Wij hopen dat er gegadigden zullen zijn zij kunnen zich dan opgeven voor aanvang van de jaar-
vergadering. 
Ik hoop dat wij een geslaagde jaarvergadering zullen hebben met goede besluiten voor de      
toekomst. 
 
Aftredende voorzitter, Piet Viersma 
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