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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
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

2024 RD Haarlem
1363 TR Almere

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
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

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/

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.

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
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Trouwe bezoekers hebben het al gemerkt. De ASSV website (www.assv.nl) is vernieuwd
(opgefrist). Op 26 september j.l. is hij on-line gegaan.
Hij is nog niet helemaal klaar en er zitten nog wat foutjes in en de komende tijd gaan we die weg
werken
Inhoudelijk is er nog niet zoveel veranderd, we hebben vooral de lay-out een beetje veranderd en
de boel wat lichter gemaakt, in plaats van die wat donkere, paarsige kleuren.
We zijn er nog niet helemaal uit, wat betreft de opmaak van de site, dus er kunnen nog wat
kleine dingen veranderen de komende tijd.
Wat betreft de pagina’s van de afdelingen, als u als afdelingsbestuur iets veranderd of
toegevoegd wilt hebben, horen wij dat graag van u. Denk bijvoorbeeld aan wedstijdkalenders, uitslagen, een paar foto’s van recente evenementen etc.
Website beheer: Marius Suppers
Stuur opmerkingen/ aanvullingen etc. aub naar assvpost@gmail.com
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06-12-2021:

Kerstversiering ophangen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Hans Wisse
Aanvang 9.30 uur.

Donderdag 23-12-2021 t/m Zondag 09-01-2022

Winterstop ASSV

08-01-2022:

Nieuwjaarsreceptie van 14.00 tot 16.30 uur

10-01-2022:

Kerstversiering opruimen. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Hans Wisse
Aanvang 9.30 uur

31-03-2022:

Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur

LET OP:

De ASSV accommodatie is op de meeste donderdagen gesloten
Behalve op 4 + 11 november en 2 + 9 december

Voorlopige openingstijden ASSV op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 19.00 tot 23.00 uur
Woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
LET OP: Alle bovenstaande evenementen kunnen door Corona-maatregelen wijzigen/vervallen.
Let op mededelingen in o.a. de Koppeling en op WWW.ASSV.NL

Eiternick M.
Leiwakabessy G.
Fidecius K.
Tjon Kon Sang R.
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.
Heidari A.
Lassche F.

Spaargaren T.
Gooijers R.
Haas H.J.
Klooster C.R.J.
Weijden S.
Hardeman - Chen W.J.
Viersma - Boeschoten J.H.
Heuker S.
Versteeg J.
Karssen C.
Kooistra I.
Zee E.P. van der
Rooij D.de
Groot-de Pruis A.
Maat R.D. van der

1-nov
1-nov
3-nov
5-nov
7-nov
7-nov
8-nov
8-nov
11-nov
13-nov
13-nov
14-nov
15-nov
16-nov
19-nov

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

vóór 20-11-2021
Insturen via Email : assvpost@gmail.com
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20-nov
21-nov
21-nov
21-nov
21-nov
22-nov
23-nov
26-nov
26-nov
27-nov
27-nov
27-nov
28-nov
29-nov
30-nov

Maandag 20 September;

W

e waren vandaag met 9 mensen en we hebben 12 dansen gedaan, sommige zelfs 2 keer,
we hebben ook een hele oude dans gedaan “Bonaparte’s Retrent” Muriël doet hem gelukkig eerst droog en dan weten we het gelukkig wel weer. Hannie was ziek, Jolanda had een
vergadering, Dominique, Michelle, Greet, Astrid, Inge, Wil K, Bianca, Ineke 1 en Rinus waren er
niet.
Maandag 27 September;
We hadden vanavond lekker weer een grote groep. Greet was er ook weer het gaat gelukkig goed
de operatie is goed gegaan. We hebben weer 12 dansen gedaan en we moesten weer dansen
invullen want volgende week hebben we onze vrije dansavond dus veel dansen opgeven dan kan
Muriël weer een leuk programma in elkaar draaien. Ingrid, Michelle, Dominique, Bianca, Inge,
Astrid, Wil K waren er niet.
Maandag 4 Oktober;
Alweer een nieuwe maand we gaan aardig naar het einde van het jaar toe. Onze vrije dansavond,
we hebben heel veel dansen gedaan. Veel draaidansen die zijn niet mijn favoriete dansen want
dan wordt ik echt draaierig en dat is niet lekker maar dan ga ik zitten en ga ik lekker kijken met
een wijntje erbij en dat is ook leuk. We waren met 13 mensen Dominique was er ook weer. In de
pauze kregen we een heerlijk drankje van onze voorzitter want ze is vrijdag jarig. Trudy, Marijke,
Bianca, Michelle, Inge, Astrid, Wil K. waren er niet.
Maandag 11 Oktober;
Vanavond hadden we weer een nieuwe “Gulf of Mexico”, ik vertaal het als de golf van Mexico, een
beetje vakantieachtig. Ook natuurlijk weer een leuke dans en ook lekkere muziek maar dat kan
ook niet anders bij zo’n naam. In de pauze kregen we een drankje van Jolanda want ze was jarig
geweest, heerlijk die jarige mensen. Trudy, Bianca, Inge, Astrid, Michelle, Ineke 1, Wil K. waren
er niet.
Maandag 18 Oktober;
We hadden vanavond weer een nieuwe maar om te beginnen heeft Muriël eerst 2 andere dansen
gedaan, dan waren we een beetje warm. De nieuwe heet “Sweet Like Cola” nou cola lust iedereen
wel, deze dans deed ze wel eens met Dick, Dominique, Michelle in de pauze. Ik vond het best
weer een moeilijke dans niet het eerste begin maar het tweede gedeelte was weer veel draaien
eerst rechtsom en dan linksomen dan weer rechts om, nou dat is niets voor mij. We hebben hem
2 keer gedaan. We waren vanavond maar met een kleine groep 10 mensen. Dominique heeft erg
veel last van haar benen ze heeft al diverse onderzoeken gehad maar er is nog niets uitgekomen,
Dominique sterkte en ik hoop dat je gauw weer kan dansen. Jolanda, Bianca, Inge, Astrid,
Michelle Ineke1, Marijke, Wil K, waren er niet Rinus had zich keurig afgemeld. Dan krijgen jullie
nog de jarige van de maand Oktober, het zijn er maar 2, 8 Oktober Ineke1, 9 Oktober Jolanda
beide dames van harte gefeliciteerd weer een jaar erbij.
Elly de Gast
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400-Schoten Marathon bij SV Alphen
Tekst: Ellen Thijsse-Gardien. Foto’s: Gerard Hoogeveen (SV Alphen)

Op 2-10-2021 gingen Erwin, Demelza en Ellen naar Alphen om mee te doen met de ‘400
schoten marathon wedstrijd’. Deze duurde van 9.00 uur t/m 15.00 uur. Erwin deed mee
met pistool staand, Demelza geweer staand en Ellen geweer opgelegd. Er waren in totaal 13
schutters die meededen aan deze Marathon.
Het doel van deze marathon wedstrijd de pure uitdaging om de strijd tegen jezelf aan te
gaan. De bedoeling was dat de deelnemers tussen 9.00 uur /17.00 uur 10 series van 40
schoten zouden schieten.
De organisatoren Bouw de Graaf en Gerard Hoogeveen van Schietverenging SV Alphen
hadden alles netjes voor elkaar; de setjes met schietschijven lagen al klaar en ieder mocht
beginnen wanneer hij of zij dat wilde.
Om 12.30 uur had Gerard een heerlijke lunch klaargemaakt met soep, belegde broodje, een
slaatje en diverse drankjes. Om 13.00 uur namen de schutters hun plaatsen weer in en
gingen ze weer verder met hun series.
Omdat het een ‘wedstrijd tegen jezelf’ was, waren alle disciplines op één grote hoop gegooid.
Ellen eindigde bovenaan met een score van 4033,9 punten, Erwin eindigde als 4 e met een
score van 3907,7 punten, en Demelza 6e met een score van 3855,1 punten.
Ik moet zeggen het was een gevecht tegen jezelf, maar het was een mooie ervaring om mee te
doen. Na afloop waren wij het eens dat het een geslaagde dag was en dat we volgend jaar
zeker weer meedoen.
Ikzelf heb het ervaren als een dag die een uitputtingsslag was waarbij ik mezelf meerdere
malen tegen kwam. Hieronder een stukje hoe ik het ervaren heb en met mijn
voorbereidingen onder leiding van trainer en partner Ab Thijsse ook wel bij ons bekend als
‘de ABT.
Op 28-08-2021 waren Ab en ik voor een andere wedstrijd bij SV Alphen. Na mijn wedstrijd
met een score van 411,8 zaten we gezellig in de kantine en zag ik een flyer liggen met een
uitnodiging voor een marathonwedstrijd op 02-10-2021 bij SV Alphen. Als een geintje gaf ik
me bij de organisator Bouw de Graaf op voor deze Marathon.
Toen ik thuis kwam zei ik tegen Ab: “Eigenlijk vindt ik het wel een uitdaging om te kijken
hoever ik kom en of ik het volhoud”. Ik had tenslotte nog 5 weken om me voor te bereiden.
Ab zei: “Dan gaan we een trainings- en eetprogramma maken en kijken wat je nodig heb aan
drinken en eten tijdens de wedstrijd en hoe vaak de luchtcilinder gevuld moet worden.
Tijdens het boodschappen doen nam ik wat soorten repen mee zoals muesli e.d. en
verschillende soorten 100% vruchtensap.
We gingen eerst berekenen hoeveel voedingsstoffen en vetten er inzaten (het aantal
Kilocalorieën). Met deze berekening konden we kijken wat ik zoal over de gehele dag diende
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te eten en drinken. We hadden uitgerekend dat ik voor 400 schoten gemiddeld 3 slokken per 5
schoten of per 5 minuten, óf 6 slokken per 10 schoten of 10 minuten moest drinken (dat is een
halve liter per 80 schoten!). Vanaf woensdag 29-09-2021 raadde Ab mij aan geen koffie meer te
drinken maar wel gemiddeld 2 liter water of thee of sap te gaan drinken om het vochtgehalte in
mijn lichaam te verhogen.
Voor het eten zou ik dan gemiddeld per 80 schoten ca. 3,25 plakken ‘Gwoon’ fruitbiscuit óf 3
plakken Muesli met Hazelnoot óf 3 plakken Sandwich cracker moeten verorberen. “Het mag ook
van ieder wat zijn als je maar aan gemiddeld drie plakken komt” zei AB ,als reserve had ik wat
plakken ontbijtkoek en ook een banaan meegenomen.
Ook moest mijn schiettrainingsprogramma aangepast worden want altijd schoot ik op een
training gemiddeld 60 schoten want dat was wat ik nodig had tijdens een wedstrijd van 5
kwartier, maar nu was het wel een wedstrijd van 8 uur!
Ik moest dus tijdens de
marathonwedstrijd meer dan 40 schoten per uur gaan schieten anders kwam ik niet uit met
mijn rust- en drinktijden tussen de series door.
Wat ik nu moest gaan doen was mijn uithoudingsvermogen verhogen. Dit heb ik ook vermeld
aan mijn fysiotherapeut Toos. “Leuke uitdaging” zei ze. Daarom begonnen we het fietsen uit te
breiden van 15 min naar 30 min. Het krachttrainingsprogramma was ook wat verhoogd om
mijn armen wat sterker te krijgen en ben ik meer gaan staan, want tijdens het schieten moest
ik ook meer schoten achter elkaar gaan doen. Met elke training vermeerderde ik met gemiddeld
20 schoten tot ik een serie van 80 schoten kon volhouden.
Om dat vanaf 28 augustus al te gaan doen was niet altijd leuk maar ik ging door want ik wilde
die marathon wedstrijd volhouden en uitschieten.

Erwin

Demelza

Ellen

Na 5 weken intensieve training, fysio en de berekeningen van AB was dan eindelijk de dag
aangekomen. ik had Erwin gevraagd of hij ons op wilde halen omdat ik het vermoeden had dat
de rit naar huis na afloop wel eens te zwaar voor mij zou zijn.
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Op de ‘Dag der Dagen’ hadden we om 7.00 uur afgesproken om een ontbijtje te nuttigen bij Ab
en mij, en dan vervolgens naar Alphen te gaan.
Rond half 9 arriveerden we en gingen we na een bakkie thee en mij ingeschreven te hebben met
de setjes kaarten de baan op om een baan uit te zoeken en mij voor te bereiden.
Ik kleedde mij om en Ab maakte mijn drinken in orde en legde mijn wapen klaar zodat ik rond
9.15 uur aan de marathon kon beginnen.
Ik moet zeggen de eerste twee series eigenlijk best goed gingen. Daarna even een drink- en
eetpauze genomen en toen vervolgd met mijn wedstrijd. Na 6 series had Gerard Hoogeveen een
lekkere lunch klaargezet met soep, broodjes, een slaatje en verschillende soorten drankjes zoals
melk, thee, vruchtensappen e.d. na een half uurtje te hebben gepauzeerd was het alweer tijd
voor de laatste 4 series.

Ik ging wel steeds langer over een serie doen want het werd zwaarder omdat mijn voeten en de
rest van mijn lichaam steeds luider gingen protesteren. Maar ik wilde door, dus dan maar vaker
pauzeren.
Toen kwam de spreekwoordelijke ‘man met de hamer’ voorbij. In de negende serie ging het niet
meer, kreeg ik een dreun met zijn hamer en moest ik steeds meer van het schietpunt af want
alles deed zeer!
ik had nog maar één uur voor de laatste 40 schoten. ‘Zucht’. Hoe ging ik die doen want alles
deed zeer en het huilen stond me naderen dan het lachen maar mijn hoofd zei: “Kom op, je kan
het” en Ab zei ook je bent er bijna je bent al verder dan ik had gedacht. Ik dacht alleen maar:
“ik wil stoppen, ik kan niet meer”, maar een ander stemmetje in mij zei: “Je kan het, kom op”.
De laatste 40 schoten waren de zwaarste tot nu toe van mijn schietloopbaan. Hoe moest ik die
gaan doen? Ik ben toen elke 10 schoten van het schietpunt af gegaan en even wezen lopen.
Nou ja, het was meer kruipen dan lopen.
Bij de laatste 5 schoten kon ik nog voorkomen dat ik tegen de schiettafel moest leunen.
Gelukkig stond Ab achter me om mij op te vangen als ik het niet zou redden. En YES het laatste
schot! Toen was het kwart voor vijf. Ik had het volbracht ik kon wel huilen van voldoening. Wat
deed mijn lichaam pijn, maar ik had het gered en wat was het een ervaring. Ik had een
totaalscore van 4033,9 punten.
Wat was ik blij dat Erwin terug naar huis reed! Eenmaal thuisgekomen ben ik als afsluiting op
de hometrainer gaan zitten en een kwartiertje gefietst om alle afvalstoffen (verzuring) uit mijn
benen te laten gaan en ik moest gelijk denken aan de wedstrijd van de volgende dag, het
Bloembollen toernooi in Wassenaar, hoe zou ik dat volbrengen? Maar dat is weer een heel ander
verhaal…..

Bouw de Graaf, in gevecht met de telmachine…
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