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

Leden van verdienste
J.E.Bos
Th. De Vries
P.Vermeulen
J.de Vries - Kromhout
F.Hardeman
A.Weerman

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Secretaris
J.M.J.Wisse
Schutterstraat 8
Penningmeester
F.Hardeman
Poseidonsingel 55d
ASSV Gironummer IBAN: NL35INGB0004510278
2e Penningmeester
M.H.T.Suppers
Kruidbergerweg 53
Alg.Adjunct
P.Meerveld
Wales 8

2024 RD Haarlem
1363 TR Almere

023-5273585
06-33167551

2071 RB
1448 JK

023-5372115
0299-439869

Santpoort Noord
Purmerend

E-mail adres: assvpost@gmail.com (email niet gebruiken voor opzeggingen)

Biljarten

Voorzitter
F.Sterk
Secretaris
J. v/d Brugge
Penningm.
R.P.Ram
Hb vertegenw. F.Sterk
Clubavond: Maandag t/m vrijdag

Crabschuytstraat 104
Olympus 24
F.Zeijdelaarweg 6

Computer

Voorzitter
M.H.T.Suppers
Kruidbergerweg 53
Secretaris
J.M.J.Wisse
Schutterstraat 8
Penningm.
J.M.J.Wisse
Schutterstraat 8
Hb. vertegenw. A.Schmalgemeijer
Westhove 74
Clubavond: maandag van 19.15 tot 22.30 uur

Darten

Voorzitter
Secretaris a.i.
Penningm.
Hb. vertegenw.

C.Wanders
Arendonksingel 94
C.Wanders
M.Wanders
Arendonksingel 94
C.Wanders
Clubavond: Woensdagavond

1034 BL Amsterdam
2182 TG Hillegom
1382 MB Weesp

06-17994970
0252-521041 vanderbrugge2@casema.nl
06-55896667 NL96INGB0004584646

2071 RB Santpoort Noord
2024 RD Haarlem
2024 RD Haarlem
2134 VP Hoofddorp
Emailadres: assvcomputer@gmail.com

023-5372115 marius@suppers.net
023-5273585
023-5273585 NL17INGB0005736100
06-12536587

1066 LA Amsterdam

06-23272579

1066 LA Amsterdam

06-51118165 NL23INGB0009065323

Emailadres: a.s.s.v.dartclubamsterdam@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

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
Secretaris
Penningm.
Hb.vert.
Clubavond:

C.van Rijn-Gerzee
D. van der Hurk
I. van der Hurk
C.van Rijn-Gerzee
maandag

van Speijkstraat 77 d
Dillenburg 19
Dillenburg 19

1057 GN Amsterdam
1065 HN Halfweg
1165 HN Halfweg

Emailadres:
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020-6168190
020-4978610

Schietsport

Voorzitter
A.B.Thijsse
Regulierstraat 17
Secretaris
E.Gardien
Regulierstraat 17
Penningm.
E. ter Hofstede
Merwede 17
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
Secretaris
J.Bakker-Kalff
Reigersbek 65
Penningm.
J.Jonk-Brouwer
Boelenspark 41
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
Secretaris
A.Binneveld
Marga Klompélaan 35
Penningm.
J. Binneveld
IJweg 132
Hb.vertegenw. A.Binneveld
Clubavond: elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur

Tafeltennis

Voorzitter
R.Bijlsma
Zeussingel 53
Secretaris
R. Staphorsius
Ooievaarstraat 78
Penningm.
E.Schijf
Gaasperdamstraat 52
Hb.vertegenw. R. Staphorsius
Trainingsavonden: Maandag, Donderdag en Vrijdag van 19.00 tot 23.30 u.
Emailadres: bestuur@ttv-assv.nl
Website: www.ttv-assv.nl/

1947 GN Beverwijk
1947 GN Beverwijk
1703 KP Heerhugowaard

06-15839985 albert.thijsse@khe.eu
06-33698278 kabouter_el@live.nl
NL85INGB0004821330

1824 XV Alkmaar
1441 SX Purmerend
1131 PZ Volendam

06-21267491 nico_grolle@hotmail.com
0299-413391
06-42431749 NL44RABO0300561717

1186 AR Amstelveen
1067 TV Amsterdam
1161 GD Zwanenburg

020-6470609
020-6131729 rudeaprint@gmail.com
06-12344939

1363 TM Almere
1506 XP Zaandam
1507 JX Zaandam

036-5365452
06-37790483
075-6705884 NL23INGB0005018580

Competitieavonden: Dinsdag en Woensdag van 19.00 tot 23.30 u.

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 secretaris van de eigen afdeling (persoonlijke leden zeggen op bij de 2e penningmeester)
Homepage :
www.assv.nl
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Donderdag 23-12-2021 t/m Zondag 09-01-2022 Winterstop ASSV
(I.V.M. DE LOCKDOWN ZIJN WE HELEMAAL GESLOTEN T/M 14 JANUARI)
08-01-2022:

DE NIEUWJAARSRECEPTIE GAAT I.V.M. DE LOCKDOWN HELAAS NIET DOOR
10-01-2022:

Kerstversiering opruimen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Hans Wisse
Aanvang 9.30 uur

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

Jonkergouw H.
Stijger M.
Timar J.
Huitema J.
Molenaar M.
Gootjes J.F.B.
Hainbock K.
Krap T.
Kolsteeg F.G.
Weggemans A.
Schols H.
Amirkhan M.

1-jan
1-jan
3-jan
5-jan
6-jan
9-jan
9-jan
9-jan
12-jan
12-jan
14-jan
15-jan

Binneveld J.
Wolkers F.M.
Mulder T.
Heymans M.
Boonstra-ter Wiel
Haas-Hop S.
Linnenbank G.M.
Pater A.
Jansen T.
Kruithof A.C.
Stroop M.

17-jan
18-jan
19-jan
22-jan
25-jan
25-jan
25-jan
25-jan
30-jan
31-jan
31-jan

LET OP !! Gaarne de evenementen en de kopij voor de Koppeling opgeven aan de redactie

vóór 20-01-2022
Insturen via Email : assvpost@gmail.com
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Beste leden,

A

llereerst willen wij u en iedereen die u lief is een geweldig en gezond 2022 toewensen.

Zo kort na de jaarwisseling is er altijd een periode van bezinning en een moment waarin we
terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten.
Maar tjonge jonge ….. wat was het een bijzonder vreemd jaar
Het is een vervelende tijd, ook voor ons verenigingsleven bij de ASSV. Net als we denken,
“we kunnen weer”, komt er weer een nieuwe golf en weer een lockdown.
Het is natuurlijk niet alleen maar narigheid, want op de momenten dat we de deuren weer, al
dan niet gedeeltelijk, konden opengooien, was het toch af en toe erg gezellig in onze mooie
accommodatie. Ondanks het handen ontsmetten, QR code laten zien, 1½ meter afstand houden
et cetera, bleven er gelukkig op de momenten dat het mocht, toch nog veel leden komen.
Hoe bijzonder is het dan dat vrijwilligers klaar blijven staan en opstaan wanneer hun hulp
nodig is om toch, ondanks de vele beperkingen, wat te organiseren. Petje af en een diepe
buiging voor de ruggengraat van onze vereniging: de vrijwilligers, onze mensen die belangeloos
hun ding doen voor de vereniging! Dit kenmerkt voor mij ASSV en de band die we met elkaar
hebben. Ontzettend bedankt voor alle inspanningen!
Ik vertrouw erop dat we ook komend jaar deze saamhorigheid en betrokkenheid vast kunnen
houden om uiteindelijk iedereen op zijn of haar niveau weer met plezier te kunnen laten
sporten, kaarten, dansen enz. enz.
Op dit moment geldt weer een lockdown die er voor zorgt dat we, in ieder geval weer helemaal
gesloten zijn t/m vrijdag 14 januari en laten we met zijn allen hopen dat we daarna eindelijk
weer gewoon ons “ASSV ding” kunnen doen.

ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE KAN DOOR DE HUIDIGE
MAATREGELEN HELAAS NIET DOORGAAN
Evenals afgelopen jaar heeft het bestuur opnieuw het besluit moeten nemen om onze
traditionele nieuwjaarsreceptie van zaterdag 8 januari te cancelen. De geldende coronamaatregelen maken het onmogelijk deze start van het nieuwe jaar op een goede en veilige manier te
laten plaatsvinden.

Mooie momenten komen naar hen die er in geloven,
Nog mooiere momenten komen naar hen die er geduld voor hebben,
De mooiste momenten zijn er voor hen die nooit opgeven.

Namens het dagelijks bestuur,
Marius Suppers
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De vier jaargetijden.

N

ee, ik bedoel niet de mooie compositie van Vivaldi, maar de vier jaargetijden Lente,
Zomer, Herfst en Winter.

Wij zijn, als ASSV Club, in 2006 verhuist van het centraal station naar Duivendrecht.
Als je de oppervlakte neemt hebben we nu veel meer buiten als binnen, wat de Club moet
onderhouden.

In het begin had ik ,ondergetekende, veel commentaar op de indeling van de parkeervakken.
Daar zijn Henk Meerveld (de oude Voorzitter die veel te vroeg is overleden) en ik met een
oude schroevendraaier begonnen dat te veranderen.
Er is buiten weel verandert, zoals het parkeer terrein, het grasveld voor de boogschutters wat
door Cor Wanders veel gemaaid wordt, en de bramenstruiken die verwijderd zijn.
In de Lente gaat alles weer groeien, ook het onkruid en het gras, waar Cor Wanders van alles
afweet .
In de zomer doen we niet zo veel (vakantie stop)
Maar in de herfst des te meer, want elk jaar weer vallen de bladeren van de bomen, en dat is
veel om op te ruimen. 35 kruiwagens vol is gewoon.
Nu vraag ik hulp om te helpen (vegen , harken ,scheppen of weg rijden)
Er is altijd wat te doen buiten, ja het is een heel verschil met het Centraal station.
Voor ieder die zich aangesproken voelt en tijd heeft, kan met mij contact opnemen.
Vriendelijke groeten Ben Onink.
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Voorzitterpraat’

A

ls deze koppeling uitgebracht wordt dan zijn de feestdagen alweer voorbij.
Dus als eerste wil ik jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2022 wensen, en een gezellig
en sportief biljart seizoen.
Laten we hopen dat het jaar 2022 er beter uit komt te zien dan het afgelopen jaar dat door de
corona voor een groot gedeelte in duigen is gevallen. Zo hebben we een hoop biljartavonden en
middagen niet kunnen spelen, of in beperkte mate en zijn er een aantal toernooien niet
doorgegaan. En zoals het er nu naar uitziet starten we het nieuwe jaar ook niet op de manier die
we graag zouden willen. Terwijl ik dit aan het schrijven ben wordt net mede gedeeld dat we weer
in lockdown gaan. Dat betekent dat de ASSV voorlopig tot 14 januari gesloten is.
Dan hebben we in de afgelopen maand ondanks de corona maatregelen toch ons Kersttoernooi
kunnen spelen wat weer een gezellige dag was. Na 36 partijen was bekent wie er voor de eerste
drie plaatsen ging spelen.
Voor de derde en vierde plaats speelden A.Kruithof en A.Pater deze partij werd gewonnen door
A.Kruithof die dus derde werd en A.Pater vierde.
Om de eerste en tweede plaats werd gespeeld tussen P.Lambregts en J.Meeuwissen. Deze partij
werd gewonnen door P.Lambregts die dus eerste werd en J.Meeuwissen tweede. Dit wat betreft
het Kersttoernooi.
Dan wil ik ook nog onze zieke leden een voorspoedig herstel in 2022 wensen.
Dit waren weer wat woorden van mij en hoop jullie allen in 2022 weer terug te zien bij de ASSV.
Groeten Fred Sterk

WENSEN

B

este leden van de ASSV ! Ik wil nu eindelijk eens iets laten horen ,want het tweede
pandemiejaar is al bijna weer voorbij en het einde is nog niet in zicht. Ik ben zoals ook
mijn vrouwtje verschoond gebleven van dit akelige virus. Afgelopen zondag hebben we allebeide
de boosterprik gehad en dat geeft toch ook weer hoop voor de komende tijd.
In de hoop, dat jullie ook allemaal gezond zijn en blijven wensen wij u allen een fijne Kerst en
een heel voorspoedig en gezond 2022 met hopelijk het einde van alle beperkingen die aan de
pandemie verbonden zijn.
Heel hartelijke groeten en alle goeds toegewenst Door Rein Schramm en Henny Wijnen .

Hallo.
en goede wens voor een gelukkige en
gezond 2022.
Plezierige feestdagen !!
Voor alle ASSV-ers

E

Met een vriendelijke groet.
Hein Schuiten.
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Maandag 21 November;
e werden door onze voorzitter gebeld dat er no geen dansen was, want Muriël is nog ziek,
jammer maar niets aan te doen.

W

Maandag 29 November;
De boel moet om 17.00 uur sluiten van de regering dus kunnen we niet dansen, maar Ineke
onze voorzitter belde of we misschien ’s middags willen dansen. Nou dat willen we wel.
Natuurlijk kan niet iedereen want er zijn ook nog mensen die overdag werken, maar er waren er
wel een paar die wel wilden, maar toen belde ze zondag weer. Ze had er 7 maar inmiddels
hadden er al weer 4 afgebeld dus het ging niet door, heel jammer.
Maandag 6 December;
Onze laatste maand van het jaar, vanmiddag zouden we wel weer gaan dansen want ze had er
weer 7. Ik was er al vroeg want we hebben de zaal voor de bar toch een beetje in kerstsfeer
gebracht, de boom staat er weer en de 2 boompjes in de gang en wat versiering aan de wand en
op de ramen toch wel weer gezellig. Dus konden we weer dansen. Helaas, er hadden toch weer
een paar mensen afgebeld en we waren maar met z’n vieren, Greet, Marijke, Elly, Ineke1.
Maar we hebben heerlijk gedanst, daar zorgt Muriël wel voor. We kregen van onze voorzitter een
Sinterklaascadeautje, een speculaasstaaf, een chocoladeletter, een zakje met chocomunten en
chocomuizen. In de pauze kregen we ook van Ineke een stukje kerstkrans, allemaal erg lekker.
Maandag 13 December;
Vandaag zouden er ook weer wat meer mensen komen, maar helaas. Hetty was er ook weer, we
hebben weer heerlijk gedanst. Muriël zet wel wat leuks in elkaar en we mogen zelf ook wat
dansen opnoemen.
Maandag 20 December;
Het zou onze laatste dansmiddag van het jaar zijn maar helaas heeft de regering alles weer op
slot gedaan, dus ging het weer niet door. We zullen moeten wachten tot na 14 Januari, het is
niet anders. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed 2022 want de nieuwjaarsreceptie gaat
ook niet door. We hebben deze maand maar 1 Jarige en wel Wil Korenblek ze wordt maar liefst
87 jaar Wil namens ons allemaal gefeliciteerd.
Elly de Gast
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Buiten schieten

Tekst en foto’s: Richard Panhuijsen, afdeling Schietsport
Buiten schieten, je vraagt je misschien af wat er nou zo leuk is aan buiten schieten. Nou dat zal
ik proberen uit te leggen.
Buiten zijn is al een heel leuk ding. Lekker in de natuur zijn. En of dat nu op een matje is op
het gras tussen de mieren of op een krukje achter mijn nieuw gemaakte schiet tafel. Het maakt
allemaal niet zo veel uit hoe je je loodje verplaatst.
Het voordeel van buiten schieten vind ik echt de heerlijk lange baan. Je kan 75 meter ver weg
schieten. En wat een voldaan gevoel geeft dat als je het zwarte hartje van je schietkaart er helemaal uit kan knallen, heerlijk. Dat wanneer je inzoomt met je scoop dat je je hartslag ziet gaan.
Stil liggen, juiste houding, ademhaling, hartslag. Het is lastiger dan je denkt. Maar daar weten
we natuurlijk alles van. Dan heb je nog de wind als factor. Onderschat die niet. Als het wat harder waait kunnen de pallet/slugs zelfs een stijgend vlucht patroon afleggen.

Schieten in de buitenlucht…

Toin Jansen in het donker…

Nu het donker wordt hebben, of moet ik zeggen hadden, we een nieuwe uitdaging. Maar daar
hebben we wat op gevonden. Ik heb een kleine LED bouwlamp gekocht op accu en die een halve
meter voor het schiet doeltje gezet. Dat werkt perfect al zeg ik het zelf. Meer zicht dan over dag.
Dit komt door schaduw en licht inval in de kogelvanger. Je ziet nu op 75 meter door je scoop de
gaatjes in het zwarte vlak zitten. Top. Ook heb ik met een nightvision kijker geschoten. Ook een
gaaf ding om mee te schieten. Even wennen maar ook dan is de inslag best raak zeg maar.
Wat ik ook leuk en gezellig vind bij het buiten schieten is de informele sfeer die we hebben.
Altijd leuk als er iemand komt kijken en we maken nog wel eens grappen met elkaar. Kortom
denk ik dat het voor iedereen haalbaar en leuk is om het op z’n minst een keer te proberen.
Ook Jimmy kan heel goed mee komen met zijn 4.5mm geweer. Het geluid klinkt wel anders dan
uit die van ons. Maar dat zal het type zijn. Maar hij red het wel
.
Verder heb ik niet echt het gevoel dat ik wedstrijden wil gaan schieten. Ik ben vooral met mijn
voortgang bezig en niet met die van een ander. En natuurlijk even wat drinken als we klaar
zijn.
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Mensen, tot op de club,
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