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Adressen
Dagelijks bestuur

Voorzitter
A.Schmalgemeijer Westhove 74
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

2134 VP Hoofddorp
2024 RD Haarlem
1363 TR Almere

06-12536587
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 a.i.
H.Tolk
Penningm.
R.P.Ram
Hb vertegenw. F.Sterk
Clubavond: Maandag t/m vrijdag

Crabschuytstraat 104
Hildsven 254
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. L.J. Groot
Mont Blanc 117
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
1025 MJ Amsterdam
1382 MB Weesp

06-17994970
06-25371027 biljart.assv@ziggo.nl
06-55896667 NL96INGB0004584646

2071 RB Santpoort Noord
2024 RD Haarlem
2024 RD Haarlem
1186 AR Amstelveen
Emailadres: assvcomputer@gmail.com

023-5372115 marius@suppers.net
023-5273585
023-5273585 NL17INGB0005736100
020-6470609

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. R.Haring
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 06-23004927 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:
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020-6168190

020-4978610

Adressen
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
1079 GX Amsterdam
1507 JX Zaandam

036-5365452
06-22765085
075-6705884 NL23INGB0005018580

Clubavond: elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur

Tafeltennis

Voorzitter
R.Bijlsma
Gaffel 60
Secretaris
J.P.Hamel
Rijnstraat 77
Penningm.
E.Schijf
Gaasperdamstraat 52
Hb.vertegenw. J.P.Hamel
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: 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)
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Van het dagelijks bestuur

D

e afdeling Biljart speelde op zaterdag 10 december j.l. haar Jubileum/Kersttoernooi met
aansluitend een geweldig buffet voor hun leden, ter gelegenheid van hun 55 jarig
bestaan. Dat jubileum was eigenlijk al in mei 2020, maar was uitgesteld vanwege de Corona
perikelen. Het dagelijks bestuur van ASSV was voor deze gelegenheid ook uitgenodigd door het
bestuur van de afd. Biljart en was met een afvaardiging van 3 man aanwezig.
Ik heb in een grijs verleden ook nog regelmatig aan dit, ook nu weer uitstekend
georganiseerde, kersttoernooi meegedaan en het was leuk om weer eens naar de finale te
kijken. (een verslag en de uitslagen verderop op de Biljartpagina)
Na afloop was er voor de leden, hun partners en genodigden een geweldig uitgebreid buffet
neergezet. Complimenten, het was allemaal top geregeld. Bedankt voor de goed verzorgde
middag/avond, nogmaals gefeliciteerd en op naar het volgende lustrum.
In 2023 is voor Assv weer een jubileumjaar en wat voor een! 75 jaar en daar mogen we best
trots op zijn. In de Koppeling, op de website en op het beeldscherm in de grote zaal zullen we u
op de hoogte houden welke jubileumactiviteiten er door de diverse afdelingen worden
georganiseerd.
De afdelingen Handboog, Darten, Schietsport en Sjoelen hebben op zondag 25 juni 2023 al
gezamenlijk een mooie “ASSV 75 jaar Sport en Speldag” opgezet. (zie verderop in deze
Koppeling).

Namens het dagelijks bestuur,
Marius Suppers
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Graag willen
wij u
uitnodigen voor
onze
nieuwjaarsreceptie

van 14.00 uur
tot
16.30 uur
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November

De jarigen

Eiternick M.
Leiwakabessy G.
Fidecius K.
Tjon Kon Sang R.
Koomen P.
Faessen J.C.
Garcia Lorenzo R.
Heijmel G.
Veen A.S. van der
Lith - Kiestra L. van
Omlo-Gravemaker M.
Vermeulen - Oonk G.J.W.
Klokkers R.
Omlo L.F.
Lassche F.
Spaargaren T.
Klooster C.R.J.
Haen A.J.M.
Hardeman - Chen W.J.
Viersma - Boeschoten J.H.
Heuker S.
Versteeg J.
Karssen C.
Kooistra I.
Zee E.P. van der
Horst M. van der
Rooij D.de
Groot-de Pruis A.
Maat R.D. van der

Swaager C.
Dapper - Ottens R.
Poeltuyn A.P.F.
Bruyn H.J.
Plaat N. van der
Rauch T.
Rauch T.
Viersma P.
Telgt J.Z.
Hopman P.M.C.
Genc F.
Steijsiger S.
Jong E.H.de
Bogaart B.
Pilanen B.M.
Keijzer D.
Bosman N.
Jansen J.
Korenblek W.
Lodewijks J.J.
Sterk F.
Zee N. van der
Briët P.
Schramm R.J.
Kwakernaat - de Jong H.A.
Vermeulen Y.

1-nov
1-nov
3-nov
5-nov
6-nov
7-nov
7-nov
8-nov
8-nov
11-nov
13-nov
13-nov
14-nov
15-nov
19-nov
20-nov
21-nov
22-nov
22-nov
23-nov
26-nov
26-nov
27-nov
27-nov
27-nov
28-nov
28-nov
29-nov
30-nov

1-dec
2-dec
5-dec
6-dec
6-dec
9-dec
9-dec
11-dec
12-dec
14-dec
15-dec
17-dec
18-dec
20-dec
20-dec
21-dec
22-dec
23-dec
23-dec
23-dec
23-dec
25-dec
26-dec
27-dec
28-dec
31-dec

Februari
Gast v Harten E.
Monsanto M.
Graaf W.D.de
Numan W.M.M.
Egberts- van Bijsterveld I.
Engels I.
Legdeur F.A.
Djasmin M.
Scholten M.R.
Klijn P.
Elzinga Y.
Roerdinkholder H.
Bock P.
Ennenga M.G.
Hakvoort A.M.W.
Vijlbrief L.
Jansen T.
Linnenbank-Wouda T.
Monsanto K.
Rond H.de
Drenth H.
Stellingwerff J.J.
Wout Bonneveld M.
Nieberg H.
Tessensohn B.

Januari
Jonkergouw H.
Timar J.
Huitema J.
Gootjes J.F.B.
Hainbock K.
Krap T.
Kolsteeg F.G.
Weggemans A.
Schols H.
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.

December

1-jan
3-jan
5-jan
9-jan
9-jan
9-jan
12-jan
12-jan
14-jan
17-jan
18-jan
19-jan
22-jan
25-jan
25-jan
25-jan
25-jan
30-jan
31-jan
31-jan
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2-feb
2-feb
3-feb
4-feb
5-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
11-feb
12-feb
14-feb
15-feb
16-feb
16-feb
16-feb
20-feb
20-feb
20-feb
20-feb
21-feb
21-feb
22-feb
29-feb
29-feb

Evenementen - Jubileum
ASSV: Luxe Bingo-middag

Zaterdag 17 December 14.00 uur

Afd. Darten: Kerstdarten

Woensdag 21 december 20.00 uur

ASSV Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 7 Januari 2023 14.00 - 16.30 uur

H

et komende jaar is voor ASSV weer een bijzonder jaar. Het is dan 75 jaar geleden dat ASSV
werd opgericht. Op 1 maart 1948 om precies te zijn. Een aantal mensen en afdelingen zijn
nu al bezig met voorbereidingen van jubileumactiviteiten. Op deze pagina in de Koppeling, op
het beeldscherm in de grote zaal en op onze website houden wij u hiervan op de hoogte.
Oproep voor alle afdelingen. Wilt u zo vriendelijk zijn om alle activiteiten die door uw afdeling
georganiseerd worden in het kader van “ASSV 75”, tijdig doorgeven aan de redactie van de
Koppeling, zodat wij ze op deze ASSV 75 pagina kunnen vermelden? Alvast bedankt.

Op zondag 25 juni 2023, aanvang 11.00 uur, organiseert ASSV een Sport en Speldag bestaande uit:

Sjoelen - Darten - Handboogschieten - Luchtgeweerschieten
Er wordt met 8 gemengde teams, bestaande uit 4 personen per team gespeeld.
Het maximaal aantal deelnemers is 32.

Na afloop is er een gezellige BBQ
Inschrijven voor 1 juni 2023

Inschrijfgeld € 10,00 p.p.

inclusief BBQ

Nadere inlichtingen volgen,
Luit Jan Groot
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Biljarten

Voorzitterpraat
Beste Biljartleden

W

at hebben we buiten de competities om de afgelopen twee maande nog meer gedaan.

Op zaterdag 29 oktober hebben we het Jelle Drenth toernooi gespeeld.
Met 10 teams waren we met 20 spelers was het wel gezellig maar toch zou het leuker zijn
geweest met minimaal 12 teams 24 spelers. Nu waren er twee poules waar men 4 wedstrijden
per team moest gaan spelen. Met de veroudering van onze leden wordt dit toch voor een aantal
spelers iets te veel van het goede. De halve Finales + finale werden hierdoor aangepast zodat de
partijen wat korter gingen duren. De finale werd gespeeld tussen team J. Middel/ F. Sterk en J.
Meuwissen/ P. Lambregts. Deze werd overtuigend gewonnen door het team J. Meuwissen/
P Lambregts.
Volgend jaar staat dit toernooi weer op de kalender en ik hoop dat er dan wat meer spelers
kunnen meedoen.
Een week later werd het Hermen Klaver toernooi gespeeld onder leiding van Cees de Gast.
Er waren 30 deelnemers (10 teams van drie) dus Cees had een hoop werk in de voorbereiding
en tijdens het toernooi. Cees werd geassisteerd door zijn vrouw Elly en ik kan alleen maar
zeggen dat zij dit perfect hebben gedaan. Er deed ook voor het eerst een vrouwenteam mee die
zich kranig verweerde en na twee rondes boven aan stonden. Maar er kwam nog een derde
ronde waarin zij weer heel goed speelde maar net niet goed om als eersten te eindigen. Na een
hele dag biljarten waar in 45 partijen zijn gespeeld werd ten tenslotte het team Hilversum 2
winnaar.
Dan is er op 25 november het ASSV Biljart Driekamp gespeeld onder leiding van Frank Vlieger.
Ik heb gehoord dat het een gezellige dag is geweest.
Dan hebben we met de nodige vrijwilligers onder leiding van Karel Schoelitsz op vrijdag 2
december de biljartzaal weer omgetoverd in een kerstbiljardzaal Onder het werk door was er
nog koffie met gebak en een lunch aangeboden door Ineke van Rijn. Ineke
nogmaals bedankt.
Dan hebben we het jaar afgesloten met het kerst/ jubileumtoernooi.
De biljartverenging bestond op 25 mei 2020 55 jaar. Wij hadden toen
dit toernooi geplant maar moesten dit tweemaal uitstellen vanwege de
Lockdowns i.v.m. Corona epedimie.
Eindelijk op zaterdag 10 december 2022 hebben we dit toernooi kunnen spelen en kunnen
afsluiten met een Warm/koud buffet.
Het toernooi begon s, morgens om 9.45 met 28 spelers onder leiding van Frank Vlieger met
hulp van mijzelf. Na een dag biljarten die verrijkt werd wat drankjes en hapjes werd er nog
gespeeld voor de eerste drie plaatsen. Om de derde en vierde plaats werd er gespeeld door Rob
Ram en Piet Viersma. Deze werd gewonnen Rob Ram die dus derde werd. Voor plaats een en
twee werd er gestreden door Marco v Rijn en Kick Hackvoort. Deze werd gewonnen door Marco
v Rijn die eerste werd en Kick Hackvoort tweede.
Na eerst een uurtje gezellig bijpraatten onder het genot van een drankje was het buffet gereed
en konden we gaan genieten van het heerlijke eten. Tijdens het eten was er nog de loterij
waarin 6 prijzen werden weggegegeven onder alle biljartleden. Degenen die niet aanwezig waren
krijgen alsnog hun prijs.
Dat waren dan de bezigheden van de afgelopen twee maanden.
Dan rest mij nog jullie allemaal met je familie en vrienden fijne en gezellige kerstdagen wensen ,
een gezellige jaarwisseling en een voerspoedig en gezond 2023 en dat jullie wensen het komend
jaar zullen uitkomen.
Ik hoop jullie te zien op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari.
Vriendelijke groeten
Fred Sterk.
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Line Dance
Line Dance (november December)
Maandag 24 Oktober;
elaas was ik er deze avond niet was heerlijk naar het Beatrix Theater in Utrecht voor een
heerlijke voorstelling dus geen verslag.

H

Maandag 31 Oktober;
Vanavond zijn we weer begonnen met “Little Quizas” en daarna kregen we een nieuwe “In The
Morning Sun” Zon in de morgen) leuke dans en niet zo moeilijk. We hebben hem 2 keer gedaan
zit hij er meteen goed in. Ineens kwamen voor de pauze Berd en Sylvia binnen, ze waren lid
maar zijn naar Frankrijk verhuisd. Ze waren in Nederland want Sylvia haar moeder was jarig
geweest dus dachten ze we gaan eens even langs bij A.S.S.V. Ze deden ook mee en zitten in
Frankrijk ook op Line Dance, maar daar zijn de dansen heel anders, heel veel vlugger. Zou niets
voor mij zijn. Ineke 2 komt voorlopig niet heeft last van haar arm en schouder, Ineke
beterschap. Rinus en Yvette waren er ook niet en voor de pauze Wil en na de pauze Fred, dus
best wel een grote groep.
Maandag 7 November;
Weer een maand voorbij voor we het weten zitten we in 2023 maar we gaan ons eerst
voorbereiden op de goede Sint en hopelijk op een fijne Kerst. Maar eerst gaan we nog lekker
dansen, vanavond zijn we begonnen met “Rosa Del Mar” en natuurlijk weer geoefend op de
nieuwe van vorige week. We hadden maar een kleine groep vanavond, 11 mensen. Fred en Wil
en Dominique zijn op vakantie, Trudy moest oppassen, Ineke 2, Bianca en Marijke waren er
ook niet, Greet heeft ook niet veel gedanst heeft erg veel last van haar rug, ikzelf heb ook weinig
mee gedaan had erge last van mijn benen het word tijd dat we vakantie krijgen.

Maandag 14 November;
Vanavond zijn we begonnen met “Before” en daarna nog vele andere dansen, we waren maar
met een heel klein groepje. In de pauze kregen we een drankje van Muriël want die was gister
jarig en Freddy morgen, beide gefeliciteerd en bedankt voor het drankje. Volgende week hebben
we onze vrije dansavond dus we moesten de lijst weer invullen. Fred, Wil en Dominique zijn nog
met vakantie, Jolanda was ziek, Greet was er ook niet heeft nog steeds veel last van haar rug.
Ineke 1, Ineke 2, Bianca, waren er ook niet, Rinus ook niet want die moest zeker weer klussen
bij zijn zoon
-9-

Line Dance
Maandag 28 November;
Vanavond zijn we begonnen met “Sugar Sugar” en daarna kregen we weer een nieuwe
“Impossible Love” Ik weet niet meer de hoeveelste dans dit is maar we hebben er al veel
gedaan. Vanavond waren we gelukkig weer met wat meer mensen, 12 mensen dat is toch wat
gezelliger dan zo weinig. Fred en Wil zijn nog op vakantie, Ingrid moest Dominique van
Schiphol halen want die is ook weer terug, Annie was er ook niet.
Maandag 5 December;
Vandaag hebben we de zaal in Kerst sfeer gebracht, een beetje vreemd op Sinterklaasdag maar
dat kwam zo uit, anders werd het een week later en Sinterklaas komt toch niet kijken er
hingen wel 2 ballen 1 met Sinterklaas en 1 van Zwarte Piet speciaal voor Ingrid. Voor we
begonnen met dansen nam Dominique onze secretaris het woord en ze begon te zingen met
Sinterklaas kapoentje gooi wat in mijn schoentje en we kregen allemaal een chocolade letter, ze
zei het is maar een kleinigheidje
maar wij danken het bestuur
hiervoor, toen konden we gaan
dansen en we zijn begonnen met
“I’m Free” geen nieuwe vanavond
want we moesten nog oefenen op
die van vorige week. We hadden
weer een lekker grote groep14
man. Fred, Wil, Dominique waren
weer terug van vakantie we kregen
een drankje van Wil in de pauze
want ze was jarig geweest, Wil
bedankt altijd leuk, Greet was er
wel maar heeft niet meegedanst,
Ineke 1 en Bianca waren er ook
niet, Rinus ook niet h ad
vanmorgen meegedaan met versieren en zei al ik weet niet of ik vanavond wel kom, Fred. Wil
en Ikzelf hadden ook versierd maar wij waren er wel. Dan krijgt U nog de jarigen Van Nov. En
Dec. 13 Nov. Muriël en 22 Nov, Fred, en in Dec. Is niemand jarig. Dit is de laatste koppeling
van het jaar 2022, dus ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een goed 2023, en zie jullie
hopelijk op de nieuwjaarsreceptie op 7 Januari.
Elly de Gast
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showdown
H

et jaar 2022 loopt weer ten einde. Een jaar waar weer veel gebeurd is. We zijn een grote
vereniging, maar toch zien we het animo terug lopen. Er zijn leden die geen kilometers
meer hebben om te reizen. Maar ook om andere reden komen ze niet meer naar de club
avonden. Dit vinden wij als bestuur echt jammer. Want zonder spelers, kan je geen spelletje
Showdown
spelen. Ook voor de vrijwilligers is dit niet leuk, want zij zetten zich in om te
komen fluiten.

Volgend jaar bestaat ASSV 75 jaar, dat gaan we vieren. Er is weer van alles te doen. Eenieder
viert het groots en op zijn eigen manier. Zo gaat de Showdown een weekend toernooi
organiseren. Er zijn verscheidende verenigingen aangeschreven. Er werd al snel gereageerd
door de spelers.
Zo een toernooi kunnen we niet zonder sponsors regelen. Daarom zijn we blij, dat hier goed op
gereageerd is door de sponsors. Daar zijn wij ze ook dankbaar voor. Het toernooi zal geopend
worden door de burgemeester van Ouderkerk aan de Amstel, mevr. Joyce Langenacker.
De sluiting van het toernooi blijft nog even een verrassing..
Nu hopen we dat jullie weer op de clubavonden komen, zodat jullie goed getraind zijn voor het
weekend toernooi.

Graag willen we een ieder Fijne Feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2023 wensen.
Bestuur afd. Showdown.
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sjoelen
Hallo allemaal
Op dinsdag 6 december hebben wij onze sinterklaasavond gevierd.
Dit deden wij met een drankje van Toos en een lekker hapje van het bestuur.
We kregen ook nog een stukje banket van de afdeling biljarten, was erg lekker, dank jullie wel.
Ook was er voor de leden en natuurlijk ook voor onze Gerrit en Fien een lekkere chocoladeletter.
Op dinsdag 13 december vieren wij kerstavond met de uitreiking van onze jaarlijkse competitie .

De uitslagen zijn:
De 1e prijs is voor Andréa Binneveld
De 2e prijs is voor Rie Stavast
De 3e prijs is voor Helen Tjon
Zij krijgen van de voorzittter Toos een oorkonde en een cadeaubon.
De uitslagen zijn voor:
Andréa Binneveld met 51046 punten
Rie Stavast met 46128 punten
Helen Tjon met 45641 punten
JoséJonk met 45094 punten
Andréa Post met 43686 punten
Annie Binneveld met 42997 punten
Martin Jonk met 42812 punten
Ria Fokkers met 42217 punten
Toos Groot met 41513 punten
Hannie Kwakernaat met 40833 punten
Liesbeth Spruit met 34636 punten
Marion Post met 29370 punten
Trudy Capel met 26285 punten
Ook is door het hele jaar weer records verbroken en dat is 1x voor Ria en maar liefst 4x voor
Trudy.
Op deze avond is er natuurlijk ook een mooi kersttasje met wat lekkers en een cadeaubon.
Tevens hebben we in de pauze nog een lekker drankje en een hapje van het bestuur.
Het bestuur van de afdeling sjoelen wenst iedereen fijne feestdagen, een goed uiteinde maar
vooral een gezond sportief 2023 toe.
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