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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
H.Pijlman-Kloezen Mirostraat 45
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

1328 JP Almere
2024 RD Haarlem
1363 TR Almere

036-5341545
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

Gelrestraat 87
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.

C.Wanders
Arendonksingel 94
I. van Wereld
Wilhelminaplantsoen 35
M.Wanders
Arendonksingel 94
C.Wanders
Clubavond: Woensdagavond

1079 MZ Amsterdam
2182 TG Hillegom
1382 MB Weesp

020-6795432
0252-21041vanderbrugge2@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
1111 CJ Diemen
1066 LA Amsterdam

06-19651230 Irene.vanWereld@ns.nl
06-51118165 NL23INGB0009065323

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

Handboogsport

Voorzitter
Secretaris
Penningm.
Hb. vertegenw. H.van Steenbergen
Clubavond: dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur Emailadres: info@assv.org

Website: www.assvboogschieten.nl

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
Begerslant 5
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/

Telefoon A.S.S.V. (bar)

020-6000472

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
1132 EM Volendam

06-21267491 nico_grolle@hotmail.com
0299-413391
0299-364254 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.

Adres A.S.S.V. gebouw : Ouderkerkerlaan 10

Coördinaten voor de TomTom en andere navigatiesystemen (sommige kennen de Ouderkerkerlaan niet)

N 52˚19.243 - E 004˚56.309

of

1115 NS Duivendrecht

N 52˚19’14.6 - E 004˚56’18.5

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

vóór 20-08-2021
Insturen via Email : assvpost@gmail.com
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H

oera, we gaan weer open!!!!! Ik heb veel enthousiaste reacties gekregen van leden die
niet kunnen wachten om weer hun hobby te beoefenen.

Maar lieve mensen........ laten we ons allemaal aan de regels houden. Handen stuk wassen,
mondkapjes voor als u zich door het gebouw beweegt en anderhalve meter afstand.
Ik lijk onze minister president wel!! En zo voel ik mij ook een beetje. Samen met mijn
medebestuursleden ben ik verantwoordelijk voor het wel en wee van de ASSV. Maar we
hebben onze leden daar wel heel erg bij nodig.

We gaan op naar de zomer, en een beetje mooi weer kunnen we wel gebruiken. Over
openingstijden in de zomerstop gaan we nog beslissen, maar het is wel de laatste Koppeling
van dit seizoen. Eventuele veranderingen zijn ook te volgen op de website. Ik wens u fijne
zomermaanden en hoop dat we verdere versoepelingen door kunnen zetten. En wie weet, zie
ik u snel weer! Blijf vooral gezond.
Hannie Pijlman
Voorzitter

We zijn vanaf nu open, ook tijdens de zomer, op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur
Ook op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
Op de donderdag zijn we (voorlopig) gesloten
Alle (Corona)nieuwtjes kun u vinden op de website de komende maanden. Ons clubblad
“De Koppeling” komt in de zomermaanden juli en augustus niet uit. Kopij voor de
eerstvolgende Koppeling (September) kunt u inzenden tot 20 augustus 2021

Evt. belangrijk ASSV-nieuws de komende maanden op WWW.ASSV.NL
De redactie

www.assv.nl
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Beste biljartvrienden,

W

eer even een paar woorden van mij.
Zoals jullie weten is op 30 april 2021 Jan Korenblek overleden. Jan is van 1994 tot 2014
voorzitter geweest van de afd. biljart waar hij veel werk in heeft verzet en veel voor de club
heeft betekent. Jan was een graag geziene persoon in de biljartzaal, was altijd vrolijk en in voor
een geintje. De biljartzaal zal een stuk leger zijn nu Jan voorgoed niet meer komt.
Ik wens nogmaals de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
DAN NU HET GOEDE NIEUWS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Als deze koppeling uitkomt is de ASSV weer open en kunnen wij weer biljarten. Dat heb ik dus
ook gedaan en het deed mij goed de meeste leden van de woensdagmiddag en de leden van de
avondcompetitie weer te zien.
We moeten ons voorlopig nog wel aan de corona verplichtingen houden, dus de protocollen
voor de ASSV en de biljartzaal zijn nog steeds van kracht. Maar het begin is er weer en laten we
hopen dat het nu langzaam doorloopt naar een ASSV zonder protocollen die weer op de oude
manier open kan. In de biljartzaal mogen maar 15 mensen dus je moet wel nog steeds per week
reserveren op het mailadres dat daarvoor beschikbaar is. (assv.corona@gmail.com )
Verder is het de bedoeling om met de zomerstop vaker open te gaan als er genoeg belangstelling
voor is. Dit geldt dan voor de maanden jullie en augustus, voor de maandag en vrijdag avond
van 19.00 tot 23.00 en de woensdag van 13.00 tot 17.00 en 19.00 tot 23.00.
Dus mocht je nu al weten of je daar gebruik van wilt maken laat dat dan even weten via de
mail .
Dit was het weer even en tot ziens in de biljartzaal.
De voorzitter
Fred Sterk
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B

este Dartvrienden en vriendinnen, eindelijk is het dan zover, we gaan weer open op 19 mei.
De afgelopen tijd was het wel afzien voor iedereen, maar ik hoop dat jullie er allemaal goed
door zijn gekomen.
En dat de mensen die het getroffen heeft goed herstellen en hun leven weer op kunnen pakken
zo als voor die tijd.
Verder hoop ik jullie weer bij de ASSV te zien en dat we ook binnen afzienbare tijd weer
toernooitjes kunnen organiseren, ook hierbij heb ik dan jullie hulp nodig.
In 2020 bestonden we 20 jaar en dat hebben we niet kunnen vieren maar dat willen we
natuurlijk met jullie alsnog gaan doen. Dus heb je ideeën hoe we dat gezellig kunnen doen laat
het dan even aan ons als dartbestuur weten, zodat we iets organiseren waar iedereen zich in
kan vinden.
Verder willen we het ook hebben over de contributie van dit jaar, zelf heb ik daar wel een
voorstel voor maar de leden zelf moeten dat goed vinden.

Hoop jullie allen snel weer te zien bij onze fijne Club.
Groetjes Cor.
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Beste Leden,

H

ier een woordje van ondergetekende.
Het clubhuis gaat weer open en dat komt door de goede berichten van de overheid.
Dit alles gaat ook bij de ASSV gebeuren en dit kan door dat het bij verschillende afdelingen
mogelijk is.
Het gaat namelijk gebeuren door met voldoende afstand van elkaar en met soms de mondkapjes te gebruiken.
Het is alleen jammer voor de afdeling klaverjas/jokeren dat het voor ons namelijk niet mogelijk
is om aan die eisen te voldoen want de afstand die moet gehouden worden is namelijk nog
steeds 1-1/2 meter en dat is bij ons niet te doen.
Het is jammer, maar wij hopen en gaan er toch wel van uit dat aan het einde van de zomer, zo
in September, het wel zo zal zijn dat die maatregel gaat verdwijnen en dat er normaal gekaart
zal kunnen worden.
Ja en dat houd in dat wij nog wat geduld moeten hebben en ons bij deze maatregel moeten
neerleggen.
Ik, en met mij denk ik allemaal, hopen dat dit zo zal gaan gebeuren en wij kijken er naar uit
dat het zover zal komen dat we elkaar weer zullen zien en wij met ons allen weer gezellig ons
kaartje kunnen leggen.
Het valt natuurlijk niet mee maar het is jammer genoeg niet anders, dus we moeten ons
gezonde verstand gebruiken en ons er bij neerleggen dat het helaas niet anders kan en dat het
ook voor ons eigen gezondheid is dat deze maatregel word opgelegd.
Dus beste lieve mensen nog even volhouden en zo gauw als het weer is toegestaan zullen wij
het u allemaal laten weten.
Ik besluit met u allemaal een hele mooie en goede vakantie toe te wensen en u allemaal in
goede gezondheid terug te zien wanneer het mogelijk is op de club.
Namens het bestuur van de ASSV afdeling Klaverjas/jokeren
Piet Viersma
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Een bericht van de Afdeling Schietsport

B

este vriendjes en vriendinnetjes,

(Hunter) Field Target
Op 21 April 2021 zijn wij op bezoek geweest bij een outdoor oefenavond van de luchtvereniging
‘Noord-Holland Field Target’ (NHFT) in Spaarnwoude. Naar aanleiding van dit bezoek hebben we
zoveel enthousiaste reacties van onze leden gehad, dat we besloten hebben om binnen de Afdeling Schietsport ook de discipline Field Target te gaan beoefenen. Inmiddels hebben wij 3 leden
bereid gevonden om in de ‘FT-Commissie’ plaats te nemen: Jimi Dellenbag (voorzitter commissie), Koos Numan (commissielid) en ons nieuwste lid Richard Panhuijsen (commissielid).
Voor diegenen die niet weten wat Field Target inhoudt, hier een kleine toelichting:
De Dutch Field Target Association (DFTA) is de Nationale Bond voor Field Target en Hunter
Field Target in Nederland, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
(KNSA), de World Field-Target Federation (WFTF) en de World Hunter Field Target Organization
(WHFTO). De DFTA heeft tot doel om de luchtdruk schietsportdisciplines Field Target (FT) en
Hunter Field Target (HFT) te promoten. De NHFT is een vereniging die aangesloten is bij de
DFTA.
Hunter Field Target (HFT) is een schietsport die is afgeleid van de jacht op kleinwild in de Engeland. Er wordt geschoten met luchtbuksen op metalen doeltjes van verschillende vormen. Deze
doeltjes hebben aan de voorzijde een metalen plaat (de faceplate) waar een gat in zit (de ‘Kill
Zone’ of KZ). Wordt de faceplate geraakt, dan scoort de schutter 1 punt, wordt de killzone geraakt en klapt het doeltje om, dan levert dit 2 punten op.
Behalve dat de afstand van de schutter naar de doeltjes varieert tussen de 7 en 42 meter varieert de KZ tussen 15 en 35 mm. Doordat de schutter slechts eenmaal -voor aanvang van de
wedstrijd- de richtkijker op zijn of haar geweer in mag stellen moet hij/zij, voor alle afstanden,
corrigeren door hoger of lager te mikken, en als er wind staat ook nog een meer of minder naast
het doel moet richten. Dit maakt het FT en HFT schieten een zeer uitdagende sport waar euforie
of teleurstelling zeer dicht bij elkaar liggen.

Een van de metalen doelen…

Benaming van de onderdelen van het metalen doel

Er zijn 2 klassen:
HFT 1 waarbij de buks met perslucht of CO2 als krachtbron wordt ingezet
HFT 2 waar het een veer- of gasram buks betreft.
De zuiverheid van beide types ontloopt elkaar weinig maar het schieten met een veerbuks is lastiger dan met een HFT 1 buks. De veerbuks "bokt" meer en is minder vergevingsgezind, vandaar
de verschillende klassen.
Materiaal voor Hunter Field Target:
- een luchtbuks van maximaal 16,3 joule
-9-

- een eenvoudige richtkijker (omdat je er tijdens de wedstrijd toch niet aan mag komen zijn
ingewikkelde extra's overbodig).
- een schietmat om op te liggen is handig (waterdicht is wel prettig)

Onze eigen Jimmi is hard aan het oefenen…

Schutters aan het oefenen op diverse afstanden (7 tot 42m)
en met diverse soorten geweren (o.a. veerdruk, en PCP)

Ondergetekende probeert ook eens zijn geluk…

Elektronische balansplank (vervolg)

Komende woensdagavond 12 mei 2021 staat er weer een oefenavond van NHFT geplant. Meerdere schutters van ASSV hebben zich al aangemeld om ook aan deze oefening deel te nemen.
Elektronische balansplank (vervolg)
Schutters die stabieler staan, schieten beter dan degenen die minder stabiel staan. Met een
eenvoudige test op een krachtenplatform is goed vast te stellen hoe stabiel een Olympische
schutter staat. Het is mogelijk om real-time feedback te krijgen van de lichaamsstand en de effecten hiervan op de schietprestatie met behulp van een krachten- of balansplatform. Hierdoor
kunnen schutters ook trainen in situaties waarin het oefenen met pistool of geweer niet mogelijk is.
De elekteronische balansplank die de trainers van ASSV aan het ontwikkelen zijn bestaat uit
een plank met daaronder twee halvemaan balansblokken. Op de plank is een klein kastje gemonteerd waarin een elektronische 3-assige gyroscoop en versnellingsmeter is geplaatst. Deze
stuurt continu signalen naar een laptop waar de signalen (in ons geval de hoek van de balansplank) op een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden en opgeslagen kunnen worden voor verdere verwerking in o.a. een grafiek. Bovendien geeft tegelijkertijd een kleine luidspreker een lage toon wanneer de balansplank-schutter meer dan een vooraf in te stellen hoek naar voren
kantelt, en een hoge toon wanneer de balansplank-schutter meer dan een eveneens in te stellen
hoek naar achteren kantelt.
- 10 -

Het gevolg is dat de schutter tijdens het richten en schieten hoort of hij stabiel staat of naar
voren of achteren beweegt. Hierdoor kan het evenwichtsgevoel van de schutter direct gekoppeld
worden aan een hoorbaar signaal waardoor de schutter gevoel en signaal aan elkaar gaan
koppelen en zodoende beter leert ervaren wat zijn lichaam doet en hoe hij de afwijkingen moet
corrigeren.
Dit principe wordt al jarenlang in de topsport toegepast, maar was tot voor kort alleen
toebedeeld aan verenigingen en sportbonden die over voldoende financiële middelen beschikten.
Met de komst van ons lid Erwin ter Hofstede hebben wij de beschikking gekregen over iemand
met ervaring in computersystemen en elektronica waardoor wij nu in staat zijn om zelf de
benodigde trainingsmiddelen te ontwerpen. Het prototype van onze balansplank heeft alle
testen met glans doorstaan en nu zijn we bezig om een exemplaar te fabriceren die wij op de
vereniging gaan gebruiken om onze schutters naar de nationale top te brengen.

De halvemaanblokken zijn met klittenband aan de balansplank bevestigd. Hierdoor kan
gemakkelijk de moeilijkheidsgraad veranderd worden door andere blokken met een grotere of
kleinere radius onder de plank te monteren.
We hebben een speciaal Excel programma geschreven zodat de geregistreerde data in een
overzichtelijke grafiek met bijbehorende tijdsmomenten en opmerkingen opgeslagen en geanalyseerd kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Albert B. Thijsse, alias ‘De Abt’
(Primus Inter Paris)
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