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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
Vacant
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
Penningm.
Hb. vertegenw.

R.Weggemans
Tulppad 18
C.Wanders
Arendonksingel 94
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

1338 NC Almere
1066 LA Amsterdam
1066 LA Amsterdam

06-16885780
06-23272579
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
H.Pijlman-Kloezen
Secretaris
R.van Dijk
Penningm.
F. Viersma - Swint
Hb.vertegenw. R.van Dijk
Clubavond: Elke vrijdag vanaf 20.00 uur

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

Mirostraat 45
Monnickendammerweg 53
Boendermaker 71

1328 JP Almere
06-19979904
1023 EB Amsterdam
06-39340112
1505 BK Zaandam 075-7711000 NL67INGB0004784891

Emailadres Secr.: richard.v.vandijk@gmail.com

van Speijkstraat 77 d
Dillenburg 19
Dillenburg 19

1057 GN Amsterdam
1065 HN Halfweg
1165 HN Halfweg

Emailadres:

-2-

020-6168190
020-4978610

Schietsport

Voorzitter
A.B.Thijsse
Regulierstraat 17
Secretaris
E.Thijsse-Gardien
Regulierstraat 17
Penningm.
E. ter Hofstede
Merwede 17
Hb.vertegenw. E.Thijsse-Gardien
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
Emailadres secretaris: rudeaprint@gmail.com

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 of 06-43168595
06-51528869

1319 BV Almere
1506 XP Zaandam
1507 JX Zaandam

036-5365452
06-37790483
075-6705884 NL23INGB0005018580

Clubavond: elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur

Tafeltennis

Voorzitter
R.Bijlsma
Gaffel 60
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/

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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Afdeling Darten: PAAS-DARTEN

Woensdag 13 april, 20.00 uur

Afdeling Darten: 501 Single toernooi

Zaterdag 30 april,

Afdeling Darten: Zomertoernooi

Zaterdag 25 juni, 12.00 tot 18.00 uur

11.00 uur

Afdeling Darten: 701 Koppel toernooi

Zaterdag 15 oktober, 11.00 uur

Afdeling Darten: Kerst darten

Woensdag 21 december 20.00 uur

ZOMERSTOP ASSV VAN MAANDAG 4 JULI T/M ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
LET OP: Alle bovenstaande evenementen kunnen door Corona-maatregelen wijzigen/vervallen.
Let op mededelingen in o.a. de Koppeling en op WWW.ASSV.NL

Beste leden,
Jarenlang was mevrouw van Lith onze vaste notuliste tijdens de vergaderingen van het hoofdbestuur. Maar ze
heeft moeten besluiten om te stoppen. Erg jammer, voor ons. (Ze heeft gelijk, aan alles komt een eind, maar
we missen haar nu al) En nu zitten wij helaas zonder vaste notulist. U voelt hem, denk ik, al aankomen,
Wij zoeken voor de hoofdbestuurs-vergaderingen (ongeveer 9 á 10 keer per jaar) een nieuwe vaste

NOTULIST(E)

Heeft u interesse en/of vragen? Neem dan contact op met een van de Dagelijkse Bestuursleden
(Zie adreslijst vóóraan in dit blad)

Meerveld T.F.
Hardeman F.
Jeanson
Tolk H.
Havinga T.
Bergfeld J.F.
Rijzinga J.
Wijs S.T.
Wijnberg M.M.
Schuiten H.
Dijk R.V. van

Tjon H.
Janssen G.H.F.
Boonstra
Viersma G.
Lublink D.
Schouten J.F.T.
Jansen - Dresselhuizen S.
Stoovelaar J.
Viersma K.

2-apr
3-apr
3-apr
3-apr
5-apr
6-apr
8-apr
8-apr
10-apr
12-apr
14-apr

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

vóór 20-04-2022
Insturen via Email : assvpost@gmail.com
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14-apr
16-apr
21-apr
22-apr
24-apr
27-apr
28-apr
28-apr
30-apr

Dames Heren

T

en eerste voor de rokers onder ons.
De asbakken buiten puilen morgens uit van de peuken.
De peuken liggen eveneens ook op het bordes en het gras.
De grote ton ligt vol met bruine drab lege pakjes sigaretten en shag.
Dit hebben we besproken in de HB vergadering van afgelopen donderdag en gaan het volgende
aan de rokers vragen:
Ten eerste : Of de rokers zo vriendelijk willen zijn het bordes en het grasveld niet als
asbak te gebruiken.
Ten tweede : Of de asbakken ‘s avonds geleegd kunnen worden in de afvalcontainer op de
parkeerplaats.
Ten derde : Het is de bedoeling dat de grote ton wordt verwijderd.
Dit is niet de eerst keer in de afgelopen jaren dat dit aan de rokers is gevraagd, wij gaan er van
uit dat de rokers thuis ook de restanten van hun rookgenot opruimen, en op deze locatie wordt
dit ook van jullie verwacht.
Wij rekenen dan ook op jullie medewerking.
Namens het bestuur
F.Sterk

H

et volgende, Kick Hakvoort haar keu is een paar weken geleden per ongeluk verwisseld.
In plaats haar eigen keu (een Wilhelmina) heeft zij nu een Raymond Ceulemans keu.
Misschien een heel goede keu maar Kick heeft liever haar eigen keu terug.
Dus de genen die afgelopen maand hebben gespeeld, kijk dan even je keu na of het je eigen keu
is of die van Kick.
De Ceulemans keu heb ik bij ons in de kast gelegd, dus als jij degene bent die per ongeluk de
verkeerde keu heeft meegenomen, neem dan even contact met mij op.
En beste leden vergeet niet dat we op dinsdag 22 maart de jaarvergadering houden.
Dan hoop ik weer nu de corona maatregelen zijn ingetrokken jullie weer regelmatig te zien in
de biljartzaal.
Veel speelplezier F.Sterk

Beste ASSV ‘ers

Z

oals jullie weten hou ik de voortuin en zijtuin bij van onze club.
Helaas heb ik moeten constateren dat er sigarettenpeuken, lege
blikjes en sigarettenpakjes in de tuin worden gegooid. Echter vraag ik u
om dat niet meer te doen.
Er staan overal bakken met zand waarin u uw sigarettenpeuk kunt
gooien. En afval kunt u in de prullenbak gooien. Zo houden we de
tuinen netjes. Mijn dank daarvoor.
Op de 2e plaats, wie heeft per ongeluk mijn Wilhelmina keu
meegenomen in een zwarte tas?
Ik heb namelijk een Keulemans keu die niet de mijne is. Wilt u even kijken dan kunnen we ze
weer omruilen. Ik ben erg gehecht aan de Wilhelmina keu.
Dank daarvoor.
Hartelijke groeten Kick Hakvoort.
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PAAS-DARTEN
Woensdagavond 13 april, 20.00 uur

501 SINGLE TOERNOOI
Zaterdag 30 april, 11.00 uur

ZOMER-DARTEN
Zaterdag 25 juni, 12.00 tot 18.00 uur

701 KOPPEL TOERNOOI
Zaterdag 15 oktober, 11.00 uur

KERST-DARTEN
Woensdag 21 december, 20.00 uur

Wil je aan één van deze dagen meedoen? Laat het even weten via:

corwanders@gmail.com
-6-

of

06-23272579

Beste leden,

D

e jaarvergadering zit erop en is in zijn geheel goed verlopen.
De discussies zijn goed en verstandig verlopen.
Mijn aftreden en dat van mijn vrouw Coby was een van de punten die gebracht moesten
worden.
Wij hebben al die jaren heel veel werk verzet en dat met veel plezier gedaan.
Maar aan alles komt een einde en dat geldt ook voor ons, wij hebben de leeftijd gehaald dat het
een keer moest ophouden en dat hebben wij dan nu ook gedaan en dat is door jullie
gewaardeerd.
Wij wensen dan ook onze vervangers t.w. Fien Viersma als penningmeester en Hannie Pijlman
als voorzitter veel geluk en veel sterkte toe en uiteraard ook de secretaris Richard van Dijk die
altijd paraat staat om de leden al de nieuwtjes mede te delen.
Met Richard hebben wij heel veel jaren samen gewerkt en altijd een hele goede samenwerking
gehad, Richard bedankt voor die tijd en hopelijk ga jij nog jaren door met jou werkzaamheden
de club heeft aan jou een hele goede secretaris.
Wij wensen het bestuur heel veel sterkte toe en wij hopen dat de leden hun waardering aan hun
zullen geven.
Wij, Coby en ik, hopen nog heel veel jaren ons kaartje te kunnen blijven leggen, want dat willen
wij echt niet missen.
Het neerleggen van onze functie is door het bestuur en leden ruim beloont met bloemen en een
cadeau kaart waar wij erg blij mee zijn en wij willen jullie dan ook langs deze weg bedanken
daarvoor.
Coby en Piet Viersma.
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Maandag 21 Februari;
e waren vanavond maar weer met een klein groepje 5 man. Ineke gaat iedereen weer
bellen dat het volgende week weer allemaal normaal is geen 1,5 meter en geen QR code
dus iedereen kan weer komen. We zijn benieuwd we hebben met ons vijven toch weer heerlijk
en veel gedanst.

W

Maandag 28 Februari;
Ineke haar telefoontje heeft geholpen, we waren met 9 man. Nog niet optimaal maar toch weer 4
meer dan vorige week. Volgende week krijgen we weer een nieuwe dans, we hebben best veel
dansen gedaan. In de pauze kregen we een drankje van Ineke 2 want die was jarig geweest,
bedankt en gefeliciteerd.
Maandag 7 Maart;
Alweer een nieuwe maand, dus ook weer een nieuwe dans “Oh Soleil Soleil”, een leuke dans. Ik
vind hem wel ingewikkeld, maar we moeten hem gewoon iedere week goed oefenen dan gaat het
vast beter. Verder hebben we weer aardig wat dansen gedaan, we verbranden iedere week toch
aardig wat calorieën en we waren maar met 6 man, weer niet veel. In de pauze kregen we een
drankje van Marijke want die was ook jarig geweest, bedankt en gefeliciteerd.
Maandag 14 Maart;
Ineke vertelde dat we 28 Maart onze jaarvergadering hebben, we gaan eerst vergaderen en dan
dansen. Hopelijk zijn we dan weer eens compleet, we waren nu ook weer met 9 man en een
toeschouwer. Rinus had Gitta meegenomen, ze heeft gezellig zitten kijken, we hebben nog even
op de nieuwe van vorige week goed geoefend en daarna nog wat andere dansen gedaan. Hopelijk
hebben we volgende week weer wat meer mensen want we missen er nog een paar. Dan krijgen
jullie nog de jarigen van de maand Maart; 6 Maart Trudy, 15 Maart Astrid, 27 Maart Greet,
Alle drie hartelijk gefeliciteerd.
Elly de Gast
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Z

aterdag 5 maart 2022 werd het Showdown Toernooi gehouden van de afd. Showdown.
Er deden 19 personen aan mee. Allen werden ontvangen met koffie/thee en een lekker
gebakje. Hier waren ze allemaal aan toe. Twee jaar zijn er weinig activiteiten geweest vanwege de
covid.
Bert Bakker had de poule-indeling gedaan. Eenieder ging met de scheidsrechter naar de speel
locatie toe. Hier werd gestreden om de punten. Er waren veel drie setters. Maar uit eindelijk
komt daar toch een winnaar uit. Om 12.30 werd er door Pia en Ineke een lunch geserveerd met
een lekker kopje tomaten of champignonsoep. Een broodje kroket, broodje ham en een
krentenbol. Voor een ieder melk/karnemelk of thee naar keuze. Nadat alle buikjes weer gevuld
waren en de hondjes weer uitgelaten waren, gingen de wedstrijden weer van start.
Om ongeveer 5 uur waren alle wedstrijden gespeeld en moest Bert het rekenwerk doen voor de
uitslag per poule. De voorzitter Nico Grollé bedankte eerst Pia en Ineke voor de super geslaagde
dag, en de geweldige verzorging. Zij kregen ieder een doosje bonbons als dank. Maar ook de
scheidsrechters en wedstrijdleider kregen uit handen van Nico, een van der Valk bon.
Nu was het tijd om bekend te maken wie er als eerste was geëindigd in de poules.
In poule C was Bep van Houwelingen die de poedelprijs kreeg. Zij gaat ons verlaten, omdat ze
gaat verhuizen. En de eerste plaats was voor Nico Grollé. Ook hij kreeg een beker.
In poule B was de poedelprijs voor Jim Moertabat en als eerste Frank Wolkers. En in poule A
was de poedelprijs voor Ahmad Heidari en de eerste plaats was voor Arjan Tool.
Onder het genot van een hapje en een borreltje werd de dag afgesloten. Het was een perfect
georganiseerde dag. Eenieder kreeg nog van Nico en Ellen een aardigheidje mee aan snoep, dat
was een lolly met 3 chocolade hartjes en een apenkopje als spek. Laten we hopen dat er nog
meer toernooien komen. Of in Amsterdam, of elders in het land. Misschien komen we elkaar
daar weer tegen. En zo ging een ieder om half zes weer moe en voldaan richting huis.
Op de foto ontbreekt Jim Moertabat, hij werd opgehaald door de taxi.
Joyce, Nico en José, bedankt voor deze gezellige dag.
Martin Jonk.
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O

p dinsdagavond 1 maart was er van sjoelen de ledenvergadering. Hier moest over 2020 en
2021 nog bekend gemaakt worden, wie of er dat jaar gewonnen had.
In 2020 hebben we maar 15 sjoelavonden gehad. Dit vanwege Covid-19. Iedereen was
nieuwgierig wie of er gewonnen had. Op de derde plaats was het José Jonk, de tweede plaats
was voor Martin Jonk en de eerste plaats was voor Andreá Binneveld.
Alle drie kregen een waardebon en een oorkonde uitgereikt door de voorzitter Toos.
Toen kwam het jaar 2021. Nu hadden we 26 sjoel avonden gehad. Dit kwam omdat ASSV ook in
de vakantie open was. Zo werd er toch iedere dinsdag avond gesjoeld. De derde plaats was voor
Annie Binneveld, tweede werd Rie Stavast en de eerste prijs was voor Andreá Binneveld.
Er werd die avond gespeeld met 10 bakken. Van het bestuur kregen we een lekker warm hapje
aangeboden. Dat ging erin als koek. Aan André Post werd gevraagd of hij een paar leuke foto’s
kon maken van de winnaars. En nu maar hopen dat we na twee jaar weer gezellig met elkaar
kunnen genieten van onze sjoel avonden.
José Jonk
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