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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. L.J. Groot  Mont Blanc 117  1186 AR   Amstelveen   020-6470609    
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 R.Weggemans  Tulppad 18  1338 NC  Almere   06-16885780 
Secretaris  C.Wanders  Arendonksingel 94 1066 LA   Amsterdam   06-23272579 
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 a.i. 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 H.Pijlman-Kloezen Mirostraat 45   1328 JP   Almere   06-19979904   
Secretaris R.van Dijk    Monnickendammerweg 53 1023 EB  Amsterdam  06-39340112 
Penningm. F. Viersma - Swint Boendermaker 71   1505 BK  Zaandam  075-7711000 NL67INGB0004784891  
Hb.vertegenw. R.van Dijk      
Clubavond:  Elke vrijdag vanaf 20.00 uur              Emailadres Secr.:  richard.v.vandijk@gmail.com        
 

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  A.Schmalgemeijer    Westhove 74    2134 VP    Hoofddorp   06-12536587 
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.Thijsse-Gardien Regulierstraat 17   1947 GN   Beverwijk   06-33698278  kabouter_el@live.nl 
Penningm. E. ter Hofstede  Merwede 17   1703 KP    Heerhugowaard NL85INGB0004821330  
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  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  of  06-43168595 
Penningm. J. Binneveld  IJweg 132                            1161 GD Zwanenburg  06-51528869 
Hb.vertegenw. A.Binneveld 
Emailadres secretaris:   rudeaprint@gmail.com 
  

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        
secretaris van de eigen afdeling  (persoonlijke leden zeggen op bij de 2e penningmeester) 
 

Homepage    :            www.assv.nl 

Tafeltennis 
Voorzitter R.Bijlsma  Gaffel 60   1319 BV   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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Op onze Algemene Ledenvergadering van 31 maart j.l. hebben wij een nieuwe voorzitter gekozen. 
Hij stelt zich hier aan u voor. 

Hallo, ik ben Albert Schmalgemeijer, 69 jaar (jong) getrouwd met Karin, vader van Bianca en 
heel belangrijk: opa van drie kleinzoons, Sonny, Maurice en Jason. 
 

Mijn NS geschiedenis gaat ruim 30 jaar terug. Ik ben begonnen als hoofdconducteur in         
Amsterdam. Kort daarna ben ik lid geworden van de vakbond, toen nog normaal en eigenlijk 
verplicht. Deze vakbond zette mij op een verkiesbare plaats voor de ondernemingsraad           
NS Reizigers. Nadat ik verkozen was werd ik secretaris en lid van het dagelijkse bestuur van  
deze OR NSR. Dit was in de moeilijke tijd dat de hele treinwereld het had over meneer Huizinga 
en het “Rondje rond de Kerk”.  Ik ben medeverantwoordelijk geworden voor de oplossing van 
deze problematiek. In de zeven jaar dat ik deze functie bekleedde ben ik ook twee jaar voorzitter 
geweest van de vakbond VVMC. Mijn werkzame leven tot aan de AOW heb ik afgesloten als 
hoofdconducteur in Hoofddorp. 
 

In mijn tijd in Amsterdam ben ik meermaals op de 2de verdieping geweest om gezellig met       
collega’s te praten en een glas te heffen. Door de afstand tot mijn woonadres Hoofddorp en de 
onregelmatige diensten ben ik toen geen lid geworden. Een paar jaar voor mijn pensionering 
ben ik lid geworden van de computerclub van de ASSV. Mijn brede interesse voor het            
verenigingsleven heeft mij doen besluiten om mij kandidaat te stellen als voorzitter ASSV.      
Voorlopig ben ik druk met het bezoeken van alle afdelingen om kennis te maken.  
 

Dus, tot ziens! Tot snel! 
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LET OP !! Gaarne de evenementen en de kopij voor de Koppeling opgeven aan de redactie  

vóór  20-05-2022  
Insturen via Email :  assvpost@gmail.com 

Afdeling Darten:  501 Single-toernooi         Zaterdag 30 April,   11.00 uur                

Afdeling Biljart:  Kikker-toernooi                Zaterdag 28 Mei 

Afdeling Darten:  Zomer-toernooi                Zaterdag 25 Juni, 12.00 tot 18.00 uur 

ZOMERSTOP ASSV  VAN MAANDAG 4 JULI  T/M  ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022 

Afdeling Biljart:  10 over Rood-toernooi      Zaterdag 17 September 

Afdeling Darten: 701 Koppel-toernooi         Zaterdag 15 Oktober,  11.00 uur 

Afdeling Biljart: Jelle Drenth-toernooi        Zaterdag 29 Oktober 

MEDEDELING 

Op sommige donderdagavonden is de ASSV gesloten.  

Nu bekende gesloten dagen:   Donderdag 28 april en 12 mei 
(LET OP! Het kan zijn dat er op korte termijn meer gesloten donderdagen bijkomen, kijk regelmatig op onze website) 

 

Daarnaast zij we ook gesloten op: 

27 April (Koningsdag) en 5 Mei  (Bevrijdingsdag) 

Etzel M. 15-mei 

Koezen-Schuurer A.A. 16-mei 

Halsema-Buwalda A. 17-mei 

Huijben A.G.M. 18-mei 

Lambregts P. 20-mei 

Bos A.F.M. 21-mei 

Suppers M.H.T. 24-mei 

Broek G. ten 25-mei 

Schuiten F. 26-mei 

Feijen C. 28-mei 

Kwakernaat W.N. 28-mei 

Haring 29-mei 

Meerveld - Kleis F.H.M. 30-mei 

Wijnberg T.R. 2-mei 

Ooyen W.C. van 3-mei 

Wanders - Hermans M. 3-mei 

Jonk-Brouwer J. 6-mei 

Onink  B.J. 7-mei 

Wanders C. 7-mei 

Biervliet D. 11-mei 

Klijn J. 13-mei 

Brugge J.C.J. v/d 14-mei 

Knetemann- van Rijn B. 14-mei 

Pijlman - Kloezen H. 14-mei 
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Voorzitterpraat 
 

B este Biljartleden, 
Dan eindelijk was het zover, na twee jaar last te hebben gehad van de Lockdowns en twee x 

uitstel door mijn eigen corona besmetting hebben we de jaarvergadering van de afd. biljart     
gehouden. Met een opkomst van 26 leden (inclusief het bestuur) was het een redelijke opkomst. 
We hebben tijdens de vergadering de opvolger van Anton Pater bekend gemaakt  
(Anton gaat met deze werkzaamheden als wedstrijdleider i.v.m. zijn gezondheid stoppen). 

 Marco v Rijn gaat dit nu doen en wordt tevens 
bestuurslid. Joop v/d Brugge blijft voorlopig nog 
als ad interim secretaris. 
Joop heeft te kennen gegeven dat dit toch niet het 
werk is waar hij plezier in vindt.  Dat betekent dat 

we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris.  
Mocht je denken dat dit wel wat voor je is, neem 
dan contact op met een van de bestuursleden. 
 

Dan was een week eerder de algemene jaarverga-
dering van de ASSV. Tijdens deze vergadering is 
Albert Schmalgemeijer als de nieuwe voorzitter 
van de ASSV gekozen door de aanwezige leden. De 
afd. biljart wenst Albert veel succes met zijn   
functie en hopen hem af en toe ook in de biljart-
zaal te zien. 
Dan wil ik toch nog even terugkomen op de lopen-
de competitie, en dan vooral de A poule            
driebanden. In de wandelgangen hoor je van    
verschillende spelers dat zij niet meer komen met 
wel of geen reden.  Hiermee doen deze personen 

de spelers die wel komen en proberen zoveel mogelijk wedstrijden alsnog te spelen te kort.    
Volgens mij laat je de wedstrijdleider weten dat je om jou reden de competitie niet verder uit-
speelt. Ik hoop dan ook dat deze spelers toch nog    komen spelen en proberen minimaal de  
halve competitie af te maken, en mocht je niet meer kunnen komen dit kenbaar te maken bij de 
wedstrijdleider. 
Dan het volgende, op maandag avond 4 april is er op tafel 5 gespeeld en er bleken op bepaalde 
plekken fijne korreltjes op het laken te liggen. 
Dinsdag 5 april na de vergadering werd er weer op deze tafel gepeeld met dezelfde ontdekking. 
Op woensdag middag 6 april ben ik deze tafel gaan controleren en deze bleek nog steeds in    
dezelfde staat te zijn. 
Ik heb samen met Anton deze tafel geheel schoongemaakt. 
Hoe dit spul op de tafel terecht is gekomen weet ik 
niet, maar wat ik wel weet dat als je dit tegenkomt  
onder het spelen je ook de moeite kan nemen om deze 
tafel dan schoon te maken en het niet over te laten 
aan anderen. 
In augustus worden de tafels weer voorzien van    
nieuwe lakens en banden, dus laten we alstublieft wat 
zuiniger zijn op ons materiaal en als blijkt dat er wat 
moet worden schoongemaakt, we dit niet uitstellen 
maar dan meteen doen. 
 

Beste leden, dit is niet alleen maar bedoelt als negatief 
commentaar maar zie dit bovenstaande als              
opbouwende kritiek. Wij hebben tenslotte een mooie 
accommodatie en laten we dit zo houden en er gewoon  
 
 
  



 
gezellige middagen en avonden van maken. (En een beetje commentaar helpt wel, kijk maar 
naar buiten waar gerookt wordt, na ons commentaar ziet het er buiten al een stuk schoner uit, 
dus het helpt wel) 
 

Dan is op 28 mei de afsluiting van de competitie en wordt het kikkertoernooi gespeeld onder  
leiding van Cees de Gast en Frank Vlieger. Cees en Frank zullen jullie de komende weken wel 
verder van op de hoogte houden. 
Ikzelf zal er deze keer niet bij zijn aangezien ik dan op vakantie ben. Maar ik wil jullie in ieder 
geval een hele gezellige en sportieve dag wensen. 
Dan is Hennie Nieberg ongeveer drie weken geleden geopereerd aan zijn hoofd. Het was een   
behoorlijke ingreep waarvan Hennie nu herstellende is.  Namens alle biljartleden wensen wij 
Hennie een voorspoedig herstel toe. 
En dan nog even het laatste 
Het tien over rood toernooi is verplaatst van zaterdag  10 september naar zaterdag 17 septem-
ber 2022. 
 
Nog veel biljartplezier 
Groeten  Fred  Sterk 

Agenda 

 
Zaterdag 28 mei 

Afsluiting competitie 2021-2022  het gezellige kikkertoernooi onder leiding 
van Cees en Frak 
  

Zaterdag 17 september  

Het 10 over rood toernooi onder leiding van Marco en Fred 
  

Zaterdag 29 oktober  

Het beruchte Jelle Drenth toernooi onder leiding van Fred en Frank 
  

Zaterdag 5 november  
Het Herman Klaver toernooi onder leiding van Cees  . 
  

Zaterdag 19 november  

Het biljart Driekamp  ASSV-DELTA LLOYD  onder leiding van  Frank 
  

Zaterdag 10 december  

Het verlate 55 jarige jubileum/Kerst toernooi  onder leiding van Frank  en 
Fred 
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Lootjes Tombola (6 stuks):  € 5,00 

Opgave bij: 
H.Pijlman 

06-19979904 
Of 

harmkepijlman@gmail.com 
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Maandag 21 Maart; 

W e hadden weer een record aan mensen, 13 man. We begonnen met I’M Free, een heerlijke 
dans verder hebben we nog aardig wat dansen gedaan. Na afloop zei onze voorzitter dat 

we volgende week niet moeten vergeten want dan is de jaarvergadering. 
 

Maandag 28 Maart; 
Vanavond hadden we dus onze jaarvergadering; de voorzitter zei dat Michelle, Astrid en Inge   
opgezegd hebben en Wil Korenblek zien we ook niet meer dus Marijke gaat vragen wat ze wil 
want ze wil niet meer mee dus kan ze beter ook opzeggen. Dus wordt ons groepje wel wat     
kleiner. Het bestuur gaat kijken of er misschien wat mensen bij willen komen. Verder waren er 
geen bijzonderheden. Ik heb nog gevraagd aan Dominique of we een nieuwe ledenlijst kunnen 
krijgen  want deze is niet compleet, ze gaat het regelen. Toen kregen we nog een drankje van het 
bestuur en daarna konden we gaan dansen. Muriël had een nieuwe voor vandaag maar omdat 
de vergadering wat uitliep gaat ze die volgende week maar doen, we zijn tot half tien doorgegaan 
met dansen en we waren met 13 mensen. 
 

Maandag 4 April; 
Een nieuwe maand dus ook weer tijd voor een nieuwe dans “Half Past Tipsy” je zou er Tipsy van 
worden. Maar we begonnen met Boardwalk Time, toen kwam de nieuwe dans, ook wel weer een 
leuke dans. Ik vind hem wel ingewikkeld maar dat vind ik wel gauw, maar veel oefenen dan 
gaat het vast wel goedkomen, in de pauze kregen we een drankje van Fred want die was jarig 
geweest, Fred bedankt en gefeliciteerd. 
 

Maandag 11 April; 
We kregen van het bestuur een paastasje met wat lekkers  er in een kleinigheidje zei Ineke het 
was een paasbroodje, lekkere paaskoeken en chocolade eieren het is allemaal niet goed voor de 
lijn maar wel erg leuk en lekker bestuur bedankt hiervoor.  
We begonnen met Live, Laugh, Love en daarna weer goed geoefend op de Tipsy dans van vorige 
week, we waren met 14 man weer 1 meer. Ineke vertelde dat ze 3 of 4 man hebben die graag 
mee willen dansen en die ook om 7 uur willen beginnen dus Muriël gaat 25 April met ze aan de 
gang. Als er nog meer mensen om 7 uur willen meedoen die kunnen ook om 7 uur komen en  
dan gaan we om half acht weer met de andere verder, we hopen dat ze het leuk gaan vinden. 
 

Maandag 18 April; 
Helaas vandaag geen dansen want het is tweede Paasdag dus we moeten aan het Paasbrood en 
de eieren, dus volgende week maar weer al die kilo’s eraf dansen. Dan krijgen jullie nog de    
jarigen van de Maand April:  3 April Fred en 24 April Dick, beide heren hartelijk gefeliciteerd. 
 
                                                           Elly de Gast. 


