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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.    R.Haring  
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. H.Tolk    Hildsven 254  1025 MJ Amsterdam   06-25371027  biljart.assv@ziggo.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  06-23004927 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:  Secretaris:  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   (beheer website en beeldscherm (bij de bar):  Marius Suppers) 

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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Afd. Biljart: Jelle Drenth-toernooi              Zaterdag 29 Oktober 

Afd. Biljart: Herman Klavertoernooi           Zaterdag 5 November 

Afd. Biljart: Driekamp ASSV-Delta Lloyd     Zaterdag 19 November 

Afd. Biljart: Jubileum Kersttoernooi           Zaterdag 10 December  

ASSV:  Luxe Bingo-middag                          Zaterdag 17 December  14.00 uur 

Afd. Darten:  Kerstdarten                           Woensdag 21 december  20.00 uur 

Post A.J.    2-sep 

Piredda T.   2-sep 
Wallrafen H.   3-sep 

Thijsse - Gardien E. 3-sep 
Vries T.E. de   4-sep 
Hurk I.van der  5-sep 

Bloebaum M.H.L.  8-sep 
Jaeger J.C.de   13-sep 
Stavast - Bleker R.  15-sep 

Kluin B.    17-sep 
Hurk D.van der  17-sep 

Grollé N.    18-sep 
Felicité P    18-sep 
Beems R.    19-sep 

Hamel J.P.   20-sep 
Weggemans S.   21-sep 

Jansen W.   22-sep 
Jonk M.    23-sep 
Briët - Kleis K.  23-sep 

Ram R.P.    24-sep 
Meeuwissen J.  25-sep 
Nobel H.J.   27-sep 

Wilting Y.A.   27-sep 
Stap W.    28-sep 

Burzinski W.   28-sep 
Weggemans R.  30-sep 
 

Schoelitz K.F.J..   1-okt 

Vlieger F.     2-okt 
Meijer H.     4-okt 

Wolff G.de    5-okt 
Bakker B.    6-okt 
Dijk - Jansen J.M.van  6-okt 

Rijn - Gerzee C.G. van  8-okt 
Droomers-Veen J.   9-okt 
Wisse J.M.J.    9-okt 

Lous T.     10-okt 
Gilsing J.J.W.    12-okt 

Henneman J.    12-okt 
Groot L.J.    13-okt 
Staphorsius R.   15-okt 

Teunen A.    15-okt 
Franken J.G.    17-okt 

Schols G.     20-okt 
Tdlohreg R.    21-okt 
Moeniralaw Sheraz Achmed 23-okt 

Saib  S.     24-okt 
Vosse B.     24-okt 
Haaster  C.van   27-okt 

Kooten-Bruinsma S.  29-okt 
Coesel  S.    30-okt 

Keizer A.     30-okt 



 
 

O mkijkend naar de zomerstop is er in de tussentijd al weer veel gebeurd. 

Wij hadden een excellente barbecue, die geweldig georganiseerd was. Ik ga ervan uit dat 

iedereen hiervan genoten heeft.  

Ik heb de afgelopen periode al een aantal afdelingen kunnen bezoeken en wacht nog op de     

uitnodigingen voor de andere afdelingen. 

Tijdens deze bezoeken viel mij vooral het enthousiasme en de inzet van de leden op.  

Direct na de zomerstop heb ik door onwetendheid verzuimd om in de Koppeling een voorwoord 

te schrijven. Daarvoor mijn excuus. 

Daarom gaan wij in deze Koppeling in richting het nieuwe jaar met daarin allerlei festiviteiten 

rondom het 75 jarig bestaan van de A.S.S.V. 

Het komend najaar zijn er nog een aantal hoogtepunten. Eén daarvan is natuurlijk de Luxe  

Bingo. Deze is altijd heel gezellig en sfeervol. Noteer het in je agenda zaterdag 17 december.    

Inschrijven bij de barmedewerker voor 1 december 

De frequentie waarmee jullie de koppeling ontvangen, zowel digitaal als geprint gaan we door de 

kostenstijgingen veranderen. Wij gaan over van 1 keer per maand naar 1 x per 2 maanden.  

Zoals jullie gemerkt hebben, hebben wij de prijzen aan de bar moeten verhogen met gemiddeld 

10 cent per consumptie. Ook dit is nodig om de kostprijs te kunnen handhaven.  

In de grote zaal is de bovenkant van de raampartij voorzien van folie wat voor onze                

barmedewerkers een groot probleem wegneemt met de laagstaande zon. 

 

Ik wens jullie een hele plezierige sportperiode !  

 

Albert Schmalgemeijer 
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H et is u vast ook wel opgevallen. Ons clubblad “de Koppeling” werd de laatste tijd steeds     
dunner omdat er bijna geen kopij meer werd opgestuurd.  

Er zijn eigenlijk maar een paar Assv’ers die nog regelmatig tekst opsturen en er waren maanden 
bij dat de redactie overwoog om die maand het blad maar te laten vervallen.  
Op de hoofdbestuursvergadering van donderdag 1 september j.l. hebben we dit probleem       
besproken. We hebben overwogen om het blad voortaan alleen nog maar in digitale vorm (als  
pdf verkrijgbaar op onze website) uit te brengen. Dat scheelt natuurlijk ook behoorlijk in de 
kosten. Maar niet iedereen heeft een internetaansluiting, en daarom is besloten naast de pdf-
versie toch nog de papieren versie aan te houden. 
 

Maar, de Koppeling gaat wel minder vaak verschijnen. Het bestuur heeft besloten dat ons    
clubblad vanaf nu 5 x per jaar verschijnt. 
Dat houdt in dat dit blad daarom pas eind oktober weer is uitgekomen. En vervolgens: 
Eind december, eind februari, eind april, eind juni, eind augustus, eind oktober, eind december 
enz. enz, 
Houdt u daar ook rekening mee als u kopij wilt opsturen. Uiterste inzenddatum is telkens de 
20e van de betreffende maand. 20 december, 20 februari etc.  (Zet het in uw agenda). 
De uiterste inzenddatum staat ook op onze website.  www.assv.nl 
 

De wat urgentere mededelingen, die niet tot de volgende Koppeling kunnen   

wachten, kunt u laten plaatsen op ons mededelingenscherm in de grote zaal en/of 
op onze website. 
 

Deze mededelingen kunt u opsturen naar mij via  assvpost@gmail.com  o.v.v. “mededeling 
voor mededelingenscherm (en/of website)”  

Deze mededelingen voor de website worden dan zo snel mogelijk geplaatst. Mededelingen voor 
het beeldscherm in de grote zaal worden iedere maandagavond ververst. 
 
Marius Suppers 
Redactie Koppeling 
Beheer website en beeldscherm 

de koppeling 

Sport en spel 
 
ASSV organiseert op zondag 25 juni 2023 (aanvang 11.00 uur) een sport en speldag. 
De onderdelen bestaan uit sjoelen, darten handboogschieten en luchtgeweerschieten. 
Na afloop BBQ voor de deelnemers. 
Inschrijfgeld € 10,- per persoon.  Opgeven voor 1 mei 2023 
 
Nadere mededelingen volgen. 
 
Luit Jan Groot 



Bingokaarten € 2,-  (verkoop in de zaal op 17 december) 

Toegangsprijs € 10,00    
(vooraf opgeven en afrekenen bij de bar) 

Toegangsprijs =  
inclusief 1e bingokaart, 1 consumptiemuntje en hapjes) 
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(Drie verschillende manden:  1e + 2e + 3e prijs) 

Trekking op 17 december 2022  
(Op de Bingomiddag) 

Foto’s van de manden zijn slechts voorbeelden. - 8 - 



Voorzitterpraat.             
 
Weer even wat woorden van mij: 

B este leden, 
Ik had mijn verhaal voor de Koppeling gisterenavond 19 oktober al doorgestuurd naar de 

Koppeling. Vandaag 20 oktober heb ik dit verhaal plotseling moeten terughalen en moeten   
wijzigen. Gisterenmiddag 19 oktober heb ik Hennie Nieberg gebeld om te vragen hoe het met 
hem ging. Hennie zij dat het niet zo goed met hem ging en hij heeft mij toen het een en ander 
verteld.  Ik zou het een en ander in de Koppeling schrijven zodat de leden wisten hoe het met 
hem ging. Vandaag 20 oktober kreeg ik een telefoontje van Hennie zijn vrouw met de vervelende 
boodschap dat Hennie deze morgen was overleden. De avond ervoor was Hennie niet goed     
geworden en is toen naar het ziekenhuis gebracht waar hij deze morgen is overleden. Ondanks 
dat hij slechte vooruitzichten had kwam dit toch wel erg onverwachts. Wij zullen Hennie      
missen in onze biljartzaal als een heel gezellig mens die altijd wel in was voor een leuke grap of 
mop. Wij wensen zijn vrouw en familie leden veel sterkte toe in deze droevige periode. 
 

Zoals de meesten van jullie wel weten komt de Koppeling nog maar om de twee maanden.      
De reden is dat er te weinig in wordt geschreven en er toch een aardig kostenplaatje aanhangt. 
 

Dan wordt er alweer 6 weken gespeeld voor de nieuwe competities. Tot mijn spijt moet ik wel 
zeggen dat er een behoorlijk aantal spelers die zich hebben opgegeven voor de diversen       
competities nog steeds niet zijn komen spelen. De opkomst op de maandag dinsdag en vrijdag 
avond is bijzonder laag (gemiddeld 5 leden per avond) en dat met 72 leden is dat dus een zeer 
matige opkomst. Maar er is ook positief nieuws want de woensdag middag heeft een opkomst 
van gemiddeld 10 tot 15 leden. Dus de vraag naar jullie is of jullie gewoon weer komen biljarten 
in het vrije spel en de competities. 
 

Dan hebben we op 17 september het 10 over rood toernooi gespeeld, en met een opkomst van 
18 leden was dit redelijk. De leiding over dit toernooi lag voor het eerst in handen van Marco 
van Rijn en heeft dit goed gedaan. Nadat iedereen drie rondes had gespeelt kwamen de finales 
voor de B en daarna voor de A poule. 
 
 

De eindstand in de A Poule                                          De eindstand in de B Poule 

 
         
 
 
 
 

Niet alleen deze spelers, maar alle 18 deelnemers gingen met een rollade naar huis, en vonden 
het weer voor herhaling vatbaar. Dus staat het 10 over rood toernooi volgend jaar weer op de 
agenda.                                                                                                    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 

1 Kenneth Ibrahim 

2 Herman Herman 

3 Glenn Bouwman 

1 Jaap Kleijn 

2 Koos Bergfeld 

3 Piet Viersma 
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Dan hebben we op zaterdag 29 oktober het Jelle Drenth Toernooi, waar zich tien teams zich 
voor hebben ingeschreven. Jammer dat er zich niet meer leden zich voor hebben opgegeven, 
maar ik ga er van uit dat dit ook weer een gezellige dag gaat worden. 
 

Dan houden we op 10 december ons 55-jarig jubileum toernooi met daarna voor alle leden een 
warm/koud buffet. Jullie hebben al een aantal keren een mail gehad met de vraag of je kwam 
spelen en met je partner naar het buffet kwam. Voor het meespelen van het toernooi kan je je 
alleen nog maar opgeven als reserve aangezien we genoeg spelers hebben die mee kunnen doen. 
Voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven voor het warm/koud buffet kan dit nog 
steeds. Mail dit dan naar biljart.assv@ziggo.nl en geef aan of je alleen komt of samen met je 
partner. 
 

Dan nog even wat nieuws uit de ziekenboeg: 
Jan v Kooten nog steeds herstellende maar heeft wel voor de lopende competitie moeten          
bedanken. 
Karel Schoelitsz en Anton Pater zijn nog steeds onder behandeling. 
Raymond Tjon Kon Sang heeft afgelopen zomer een operatie ondergaan waarvan hij              
herstellende is. 
Namens het bestuur en ik mag ook wel zeggen namens de leden wensen wij jullie beterschap. 
Dan rest mij alleen nog te zeggen dat de volgende Koppeling komt eind december, mocht       
iemand een leuk stukje willen insturen van een toernooi – wedstrijd of iets uit de VABB stuur 
dit dan naar mij  of naar Marius Suppers (email: assvpost@gmail.com) met de mededeling 
“Kopij voor de koppeling afd. Biljart” 
 
 
Tot ziens bij de ASSV   
Groeten   Fred Sterk 
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I k moet even iets recht zetten, in de vorige koppeling stond dat op onze vrije dansavond 
alleen Tinus niet aanwezig was nou vraagt U zich af wie is Tinus want die hebben we niet, 

maar dat moet natuurlijk Rinus zijn de T en R staan naast elkaar op het toetsenbord ik zal 
beter opletten. 
 
Maandag 5 September; 
We beginnen weer fris aan een nieuw seizoen en een nieuwe maand. Nog 4 maanden dit 
jaar, we zijn begonnen aan seizoen 14, we zijn begonnen 4 Mei 2009, als ik het niet goed 
heb hoor ik dat graag. We hadden een volle bak vanavond iedereen heeft er weer zin in,    
alleen Yvette was er niet. We begonnen met “Blue Roses” en daarna een nieuwe “Knockin 
Boots, we zijn goed begonnen met weer veel dansen, die 2 dames die op onze vrije         
dansavond meededen om te kijken of ze het leuk vonden komen toch maar niet. In de pauze 
kregen we een drankje van   Ingrid want ze is vandaag jarig en we kregen ook een drankje 
van Andrea want haar bedrijf Rudea Print, die ook de koppeling maakt, bestaat 35 jaar.   
Dames bedankt het was erg lekker. 
 
Maandag 12 September; 
We begonnen vanavond met “Little Quizas”. Muriël  vertelde dat we met deze dans heel lang  
altijd waren begonnen, maar dat hij toch een beetje ging vervelen zelfs de biljarters hadden 
er wat over gezegd, maar ik vind het toch altijd een lekkere dans, dan hebben we nog even 
goed geoefend op de nieuwe van vorige week en verder nog een hele boel andere dansen. We 
hadden niet zo’n grote groep vanavond. Fred en Wil en Dominique zijn op vakantie. Hannie, 
Bianca, Yvette waren er ook niet. In de pauze kregen we een drankje van onze Rinus want 
hij was vorige week jarig, Rinus bedankt en gefeliciteerd. 
 
Maandag 19 September; 
Nu ben ik op vakantie dus geen 
verslag maar er zal best lekker  
gedanst zijn. 
 
Maandag 26 September; 
Vandaag kwam ik weer terug 
maar heel laat dus toen was het 
dansen al afgelopen, dus weer 
geen verslag. 
 

Maandag 3 Oktober; 
Weer een nieuwe maand, het gaat wel heel hard omdat de Koppeling nog maar om de twee 
maanden uitkomt krijgen jullie dit alles pas eind oktober. We zijn toch weer begonnen met 
“Little Quizas” en hebben er nog een hele boel meer gedaan. We waren maar met een klein 
ploegje, Hannie, Jolanda, Trudy, Ineke1, Bianca, Yvette waren er niet. Fred stond achter de 
bar want Fien heeft even vrij. In de pauze kregen  we een drankje van Dominique, want die 
was 17 September jarig geweest. Namens ons allemaal bedankt en gefeliciteerd, we moesten 
ook de lijst voor volgende week invullen want dan is onze vrije dansavond. Rinus heeft     
aardig wat dansen ingevuld. 
 

- 12 - 



Maandag 10 Oktober; 
Ineke vertelde dat ze Pia had gesproken en had gevraagd of we Zondag 21 Mei onze       
feestmiddag kunnen dansen en die datum was in de agenda nog vrij, dus houd allemaal 
Zondag 21 Mei vast vrij, de rest van de informatie volgt nog. Onze vrije dansavond we      
begonnen met “Boardwalk  Time” Muriël vond dat er leuke dansen waren opgegeven, ook 
wel een paar moeilijke, dan gaan mijn benen in de knoop. Fred en Wil staan achter de bar 
want Fien komt niet meer op maandag het wordt haar teveel, dus Fred en Wil doen het tot 
November en dan zien we verder. Fred heeft voor de pauze meegedaan en Wil na de pauze. 
In de pauze kregen  we een drankje van Ineke1 en Jolanda wat die waren jarig geweest.    
Dames bedankt en nog gefeliciteerd. Ingrid, Bianca, Yvette waren er niet dus best wel een 
grote groep. 
 
Maandag 17 Oktober; 
We zijn vandaag begonnen met “Hey Señorita” en daarna kregen we weer een nieuwe “Gives 
Me Shivers” ik kan er geen  goed ander woord bij bedenken, een leuke dans we moesten met 
onze benen en konten draaien en op het laatst moet je springen. Nou, dat deden we niet  
allemaal. Best wel een ingewikkeld iets, Muiriël verzint het allemaal maar. Na de pauze heeft 
Muriël hem nog een keer gedaan en verder weer aardig wat andere dansen  gedaan. Fred 
stond vanavond achter de bar en heeft daar maar een beetje met zijn heupen staan draaien, 
hij heeft wel goed opgelet dus misschien heeft hij thuis nog wel geoefend. Dominique,       
Jolanda, Rinus, Yvette    waren er niet.  
 

Dan nog even de jarigen van September en Oktober, 5 Sept. Ingrid, 8 Sept. Rinus, 17 Sept 
Dominique, 27 Sept. Yvette, 8 Okt. Ineke 9 Okt, Jolanda, Namens ons allemaal heel        
hartelijk gefeliciteerd. 
 
                                                     Elly de Gast. 
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Laatste speelavond voor de zomerstop . 
  

O p 28 Juni hebben wij onze laatste speelavond gehad voor de zomerstop.                                                        
Het idee was om alleen alternatieve bakken neer te zetten.  

Weer eens iets anders.  
Dat is de Gatenbak / De Bollemanbak / De Zig Zag bak / De kleurenbak / De spiegelbak / De 
L bak / en een gewone sjoelbak maar dan spelen met een biljartkeu. 
We hadden voor elke bak een leuk prijsje met daarbij een gesloten envelop met een nummer. 
Wie het dichtste bij dat nummer had gegooid kreeg de prijs, 
Dus het maakte niet uit hoe hoog je gooide dus de laagste had net zoveel kans, 
De uitslagen waren : 
De gatenbak was voor Martin met 104 punten 
De Bollemanbak was voor Helen met 84 punten 
De Zig Zag bak was voor Toos met 101 punten 
De Kleurenbak was voor Martin en Andréa na trekking van een kaart voor Andréa met 87    
punten 
De spiegelbak was voor Martin met 105 punten 
De L bak was voor Ria met 56 punten 
De keubak was voor José met 89 punten 
Er werd heel veel gelachen en was voor herhaling vatbaar, 
André had zijn keybord meegenomen dus werden we met muziek de avond begeleid, heel       
gezellig nog bedankt André. 
In de pauze hadden we nog een lekker hapje en drankje van het bestuur. 
Dan hadden we de prijsuitreiking van de alternatieve bakken, de maandelijkse tombola en de 
lottotrekkingen  voor onze zomerstop. 
Al met al een hele gezellige aparte avond. 
  
Andréa 
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