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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 a.i.
Penningm.
Hb. vertegenw.

C.Wanders
Arendonksingel 94
C.Wanders
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

06-23272579

1066 LA Amsterdam

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
06-42431749 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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Voorlopige openingstijden ASSV
ASSV is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur
(indien nodig en in overleg kan de sluitingstijd bij wedstrijden en toernooien iets aangepast worden)

Op woensdagmiddag zijn we open van 13.00 tot 17.00 uur
LET OP, we zijn op de meeste donderdagen gesloten
ASSV is wel geopend op:
Donderdag 2 en 16 september
Donderdag 7 en 28 oktober
Donderdag 4 en 11 november
Donderdag 2 en 9 december

I

k zit in een stiltecoupé van de trein de krant te lezen op mijn telefoon.
Het is een triest verhaal over aapjes in Indonesië die daar, aangekleed, op straat geld moeten
verdienen.
Even dwaalt mijn blik af en dan zie ik dat de gulp van een wat oudere medereiziger tegenover
mij open staat. Ook hij leest. Ik zie een stukje donker haar behaard buikje, niet echt
schokkend.
Natuurlijk wil ik hem graag behoeden voor groter leed, maar hoe doe je dat in de stiltecoupé,
waar het inderdaad heel stil is?
Ik tik een berichtje in op mijn telefoon en laat hem dit lezen. Hij bloost licht, en met nauwelijks
hoorbaar geritsel laat hij de krant zakken en doet zijn rits dicht. Wij halen allebei opgelucht
adem. Hij bedankt mij met een discreet knikje. De NS kan trots op ons zijn.
Reiziger LJG.

Piredda T.
Post A.J.
Lubberhuizen A.
Thijsse - Gardien E.
Wallrafen H.
Roos J.
Vries T.E. de
Hurk I.van der
Bloebaum M.H.L.
Lublink M.
Beurden P.van
Jaeger J.C.de
Houwelingen B.van
Stavast - Bleker R.
Hurk D.van der

2-sep
2-sep
3-sep
3-sep
3-sep
4-sep
4-sep
5-sep
8-sep
9-sep
12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
17-sep

Kluin B.
Felicité P
Grollé N.
Beems R.
Hamel J.P.
Weggemans-Agsteribbe S.
Briët - Kleis K.
Jonk M.
Ram R.P.
Meeuwissen J.
Nobel H.J.
Burzinski W.
Duker M.
Stap W.
Weggemans R.

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

vóór 20-09-2021
Insturen via Email : assvpost@gmail.com
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17-sep
18-sep
18-sep
19-sep
20-sep
21-sep
23-sep
23-sep
24-sep
25-sep
27-sep
28-sep
28-sep
28-sep
30-sep

Voorzitterpraat

B

este biljartvrienden. Ik hoop dat jullie allemaal in goede gezondheid de zomerperiode zijn
doorgekomen en jullie niet hebben verveeld.

Uit de ziekenboeg
Het enige wat ik weet is dat Roel Schoonewille om gezondheidsredenen heeft bedankt voor de
ASSV. Roel heeft in het begin van de zomeropening nog geprobeerd te biljarten, maar het ging
echt niet meer. Wij wensen Roel dan ook het allerbeste toe en hopen dat hij nog in een zo goed
mogelijke gezondheid oud mag worden.

Dan heeft Frank Vlieger eind juni in het ziekenhuis gelegen met hartklachten, er is bij Frank een
pacemaker / defibrillator aangebracht en het gaat weer goed met Frank.
Dan zijn er ook weer twee nieuwe leden bij gekomen, dat zijn Kenneth Ibrahim en Johan Meeuwissen. Dus we hebben nu weer 60 biljartleden.
Dan is het weer zover, de zomer zit er weer op en de herfst is in aantocht. Dat betekent dat op
maandag 30 augustus de diverse competities weer gaan beginnen. Anton Pater heeft er alweer
een hoop werk ingestoken en de moyenne lijsten hangen alweer op het bord .
We beginnen nog wel met 4 speeltafels en max 15 spelers in de zaal. Wat de opkomst per avond
betreft hoeft er niet gereserveerd te worden. Tevens zijn de vooruitzichten dat we binnenkort de 1
½ meter kunnen los laten en kunnen we weer spelen op 5 tafels zonder maximale bezetting.
Toch wil ik jullie verzoeken, wanneer dit zover is toch met elkaar rekening te houden en waar
mogelijk is toch wat extra afstand te houden. We kunnen nog steeds deze ziekte krijgen en aan
anderen overdragen.
Dan gaan we ook weer met de toernooien beginnen en starten zaterdag 11 september met het 10
over rood toernooi. Hiervoor hangt de inschrijflist voor deelname al op het bord in de
biljartzaal en een aantal leden heeft zich al hiervoor ingeschreven. Wil je alsnog meedoen dan kan je je
nu nog inschrijven tot vrijdag 3 september. Over de andere toernooien worden jullie op tijd ingelicht. (ook de toernooien die worden georganiseerd door C de Gast en F. Vlieger)
Nou dit waren wat meer woorden dan ik had verwacht. Verder wil ik jullie een gezond een
gezellig en een sportief seizoen wensen.

Namens het bestuur veel biljartplezier
F.Sterk
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H

allo, hier een berichtje van ondergetekende,
Het clubhuis is helemaal open en dat is goed nieuws, wij kijken er ook naar uit om met
ons allen weer een kaartje te kunnen spelen.
Zo als het er nu uitziet zal dat mogelijk om dat te doen op 3 september a.s.
Wij zien jullie graag weer terug en hopen dat het voor jullie allemaal mogelijk is om weer te
komen klaverjassen of te jokeren.
Ik denk dat een ieder daar naar uitkijkt om weer lekker te kaarten en om weer gezellig bij elkaar
te zijn.
Wij moeten nog even geduld hebben en dat zal ons best lukken het is jammer dat we tijdens de
sluiting twee leden zijn kwijtgeraakt en wij zullen ze erg missen maar helaas is daar niets aan te
doen.
Lieve mensen ik hoop U allemaal terug te zien op 3 september, om tezamen het kaartspel te
komen spelen.
Tot ziens ,
Piet Viersma

H

allo beste klaverjassers en Jokeraars
Ja beste kaarters, het gaat er een beetje op lijken dat de ASSV
weer gaat draaien. Het clubhuis gaat weer open en daar kijken heel
wat leden naar uit.
Ook de kaartvrienden en vriendinnen uiteraard maar helaas is dat
voor hen nog niet mogelijk wij zitten nog steeds met de ander halve
meter. Maar daar zal ook verandering in komen.
Ja en dan zullen wij present zijn en onze plaats in het clubgebouw
gaan bezetten.
Zoals het er nu uitziet zal dat in September gaan gebeuren en wel op de eerste vrijdag in
september, ja lieve mensen dan vliegen de kaarten weer over de tafel en zullen we heerlijk ons
spelletje kunnen spelen.
Ik kijk er tenminste naar uit en ook natuurlijk om iedereen weer te zien en te begroeten namens
de kaartclub.
Er is natuurlijk het een en ander gebeurd en wij zullen wat leden heel erg missen
t.w. Alie Grootjans en Piet Stavast en ook ons oud lid Theo de Vries.
Maar het leven gaat verder en wij zullen hun zeker niet vergeten.
Ja lieve mensen ook de klaverjas/joker afdeling zal in eind september een ledenvergadering
houden om alle puntjes op de i te zetten en een overzicht te
geven wat geweest is en wat gaat komen.
Voorlopig kijk ik uit naar de start van het kaarten en ik
hoop dat een iedereen daar zo over denkt.
Tot ziens in September,
Voorzitter,
P.Viersma
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Maandag 14 Juni;
oera eindelijk konden we weer naar Line Dance. Het is altijd weer wennen na zo’n lange
tijd van afwezigheid, ook voor Muriël want die moet ons toch wel weer helpen, maar het
ging uiteindelijk toch wel weer goed we hebben in ieder geval weer flink gelachen, dus was het
weer een gezellige avond. In de Pauze kregen we een drankje van het bestuur wat wij altijd erg
lekker vinden. Michelle en Dominique moesten helaas werken, Bianca moest oppassen, Marijke
haar man is door een vrachtwagen aangereden en heeft zijn voet gebroken, ligt in het
ziekenhuis dus Marijke komt voorlopig niet. Hans namens ons allemaal veel sterkte. Rinus wil
nog niet, Sylvia en Bert hebben opgezegd want die zijn verhuisd naar Frankrijk , Astrid en Inge
waren er ook niet. Inge is ziek geweest dus is herstellende, we wensen haar ook sterkte. Wil
Korenblek was er ook niet. Trudy moest af en toe helpen achter de bar want Fien, ons barmeisje
heeft een nieuwe knie gekregen en is dus ook herstellende Fien sterkte.

H

Maandag 20 Juni;
We hebben ook vandaag weer een hoop dansen gedaan, ik weet niet precies hoeveel maar het
ging een stuk beter dan vorige week, we komen er weer aardig in. We waren maar met 10 man
want er was voetballen op T.V. Ingrid moest werken en Jolanda en Hetty rijden altijd met
Ingrid mee, dus die waren er ook niet, Michelle was er ook weer, Marijke nog niet want Hans
ligt nog in het ziekenhuis, Rinus, Bianca, Astrid. Inge en Wil Korenblek waren er ook niet.
Maandag 29 Juni;
We waren weer met 10 man, we hebben ook 10 dansen gedaan eigenlijk 11 want ‘For A Dancer ‘
hebben we 2 keer gedaan, dat is ook een nieuwe dans. Rinus was er ook weer en heeft beloofd
dat hij iedere week weer komt. Ingrid was een paar dagen weg, Bianca, Michelle, Dominique
waren er ook niet en of Wil Korenblek nog komt weten we ook niet. Marijke was er ook niet.
Haar man heeft aan zijn voet een ontsteking gekregen ze hebben z’n middelste teen moeten
amputeren Ík had een kaart meegenomen voor Marijke en gevraagd of iedereen er wat op wilde
zetten om haar een beetje te steunen en dat heeft
iedereen gedaan. Fien ons barmeisje was er ook met
haar krukken maar stond nog niet achter de bar dus
heeft lekker zitten kijken het gaat gelukkig iets beter,
Astrid en Inge waren er ook nog niet.
Maandag 5 Juli;
Er is weer een maand voorbij. We hadden vandaag een
nieuwe dans, want daar gaat Muriël we mee door, ik
weet de nummering niet meer maar dat is ook niet zo
belangrijk hij heet “Little Cupid” we hebben toch weer
14 dansen gedaan en goed geoefend op die nieuwe.
Ineke1, Wil en Fred, Marijke, Dominique, Bianca,
Astrid, Inge, Rinus waren er niet al had Rinus wel
beloofd dat hij zou komen, maar vandaag dus niet.
Maandag 12 Juli;
We hebben vandaag wat korte dansen gedaan maar
wel leuke’. Muriël heeft er nog meer en gaat er iedere
week wat mee doen, we zijn benieuwd. We waren vandaag maar met 8 man, Rinus laat het weer
afweten, Marijke, Ingrid, Jolanda, Hetty, Trudy, Dominique, Bianca, Michelle, Astrid, Inge, Wil
Korenblek waren er niet en Dick moest werken.
Maandag 19 Juli;
We hebben weer veel dansen gedaan ik ben de tel weer kwijt geraakt maar het gaat iedere week
weer beten we komen er weer aardig in. We zijn nog steeds maar met een kleine groep, Marijke,
Rinus, Ingrid, Dominique, Bianca, Dick, Michelle, Astrid, Inge waren er niet. Fien ons barmeisje
stond weer het grootste deel van de avond achter de bar dan kon Gerrit weer even biljarten.
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Maandag 26 Juli;
Muriël heeft alweer een nieuwe wals voor het nieuwe seizoen, we hebben de muziek gehoord, we
vonden het mooie muziek en nu maar afwachten hoe de dans is. Muriël gaat er verder aan
werken, dat kunnen we wel aan haar over laten. We hebben verder vanavond toch weer aardig
wat dansen gedaan, we waren weer met maar 10 man. Ineke1, Trudy, Michelle, Dominique,
Astrid, Inge, Marijke, Wil K, en natuurlijk Rinus waren er niet.
Maandag 2 Augustus;
Weer een maand om, voor we het weten is dit vervelende jaar voorbij. Ook het zomerweer wil
niet erg op schieten, Ineke i vertelde dat Greet vanavond even voor het laatst is want ze moet
geopereerd worden aan het middenrif, Greet heel veel sterkte ermee. We waren vanavond weer
met een grotere groep, 14 personen. We zijn begonnen met ‘Little Quizas’ en daarna heeft
Muriël toch weer een nieuwe wals gedaan. ‘Spinning Wheel’ een hele vlugge wals, je moet vooral
de eerste keer goed opletten want anders gaat het niet goed (bij mij tenminste) het is een leuke
wals en niet zo heel moeilijk, we hebben hem 2 maal gedaan, Muriël doet een nieuwe wals na de
pauze nog een keer. Bianca, Wil K, Astrid, Inge, Dominique, Rinus waren er niet. Marijke was er
wel weer het gaat met haar man wat beter dus ze kon lekker een avond dansen.
Maandag 9 Augustus;
We waren weer maar met 9 mensen, in September als het
nieuwe seizoen weer begint gaat Muriël er weer tegenaan
maar nu nog wat makkelijke en korte dansen, maar we
hebben er toch weer heel wat gedaan. Greet was er niet ze is
geopereerd aan haar breuk in haar middenrif en het is allemaal goed gegaan, ze was al snel weer thuis en nu maar
aansterken, Greet heel veel sterkte. Marijke, Inekek1, Ingrid,
Bianca, Astrid, Inge, Rinus, Dominique, Michelle waren er
ook niet.
Maandag 16 Augustus;
We waren vandaag met 11 mensen nog 2 weken en dan
beginnen aan ons nieuwe seizoen, Muriël heeft weer veel
nieuwe dansen voor ons , maar nu nog wat oude maar die
zijn ook heel leuk. Hopelijk is iedereen weer aanwezig op 9
September want dan begint het nieuwe seizoen. Dominique,
Jolanda, Wil K, Rinus, Astrid, Inge, Greet waren er niet, het
gaat met Greet goed ze kan al weer wat meer eten dus heeft de operatie misschien wel
geholpen. In September ga ik weer eens de jarigen melden, dan beginnen we hopelijk met een
beter jaar.
Elly de Gast
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D

insdag 25 mei was er eindelijk
weer eens leuk nieuws
Rie Stavast was 25 jaar lid van de ASSV
Sjoelvereniging. Toos deed een leuk
woordje van uit het bestuur, er werden
leuke herinneringen opgehaald. En ze
kreeg van Andrea een mooie oorkonde
en een plant overhandigd.
Rie we hopen dat we nog lang van je
mogen genieten, en wij kunnen nog veel
van je leren. De rust die je uitstraalt,
maar ook je geduld. We hebben er samen een leuke en gezellige avond van
gemaakt.
Groet José.
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