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Leden van verdienste 



Computer 
Voorzitter M.H.T.Suppers  Kruidbergerweg 53 2071 RB   Santpoort Noord  06-21647002  marius@suppers.net 
Secretaris  J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem                 06-17668421                      
Penningm. J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    06-17668421   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                                          
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. H.Pijlman-Kloezen      
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   06-17668421  
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                         06-21647002 
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  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 J.P.Hamel  Rijnstraat 77                1079 GX   Amsterdam  06-27765085 
Penningm. E.Schijf                Gaasperdamstraat 52  1507 JX     Zaandam  075-6705884    NL23INGB0005018580  
Hb.vertegenw. J.P.Hamel    
Trainingsavonden: Maandag, Donderdag en Vrijdag van 19.00 tot 23.30 u.              Competitieavonden: Dinsdag en Woensdag van 19.00 tot 23.30 u.  
Emailadres:   Website:  
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75 jaar ASSV 
 

O p zaterdag, 4 maart j.l. hebben we een heel goed bezochte receptie gehouden in een leuk 
versierde zaal.  

Er werden veel handen geschud door het dagelijks bestuur en er was een gezellige sfeer, mede 
door de muziek en een tovenaar. Wij kregen als ASSV van de afdeling biljart een mooie plaquette 
die wij op een gepaste, goed zichtbare plek gaan aanbrengen in ons gebouw. 
De afdeling Showdown had een prachtig bloemstuk meegenomen hetgeen wij een centrale plaats 
op de bar gegeven hebben zodat iedereen ervan kan genieten. Eén voordeel: wij hoeven geen    
water te geven.  
Beide afdelingen: Bedankt voor deze attentie! 
 
Algemene ledenvergadering  
In tegenstelling tot onze jubileumreceptie was de ALV op 30 maart jl. minder goed bezocht.     
Zodanig zelfs dat we, gehouden aan de statuten en het huishoudelijk regelement, de vergadering 
moesten sluiten om hem later weer te openen. Ik betreur dat gebrek aan belangstelling voor    
onze vereniging.  
Het bestuur heeft besloten om de concept-notulen van deze jaarvergadering in deze Koppeling af 
te drukken zodat iedereen er kennis van kan nemen. Ondanks dat liggen volgend jaar tijdens de 
ALV de concept-notulen ook weer op tafel in gedrukte versie.  
Verder heeft het bestuur een nieuwe agenda gemaakt voor de verschijningsdatum van de      
Koppeling waardoor u de belangrijke december-uitgave in de eerste week van december kunt 
verwachten. 
Het bestuur is ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten binnen de ASSV. 
 
Jubileumpagina 
In deze Koppeling vindt u de jubileumpagina waarin alle activiteiten voor de komende periode 
vermeld staan. Deze kalender is wederom uitgebreid met diverse leuke en gezellige activiteiten 
die door de afdelingen georganiseerd worden. 
  
Albert Schmalgemeijer 
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Wijnberg T.R.    2-mei 
Ooyen W.C. van   3-mei 

Wanders - Hermans M.  3-mei 
Jonk-Brouwer J.   6-mei 
Lom,  J.van    7-mei 

Onink  B.J.    7-mei 
Wanders C.    7-mei 
Biervliet D.    11-mei 

Stend A.     11-mei 
Klijn J.     13-mei 

Brugge J.C.J. v/d   14-mei 
Knetemann- van Rijn B.  14-mei 
Pijlman - Kloezen H.  14-mei 

Funck E.     16-mei 
Koezen-Schuurer A.A.  16-mei 

Halsema-Buwalda A.  17-mei 
Lambregts P.    20-mei 
Suppers M.H.T.   24-mei 

Schuiten F.    26-mei 
Kwakernaat W.N.   28-mei 
Haaster  M. van   29-mei 

Haring R.     29-mei 
Meerveld - Kleis F.H.M.  30-mei 

Lunzen  B. van   31-mei 

Bijlsma R.    2-jun 

Schaafsma R.    3-jun 
Amirkhan M.A.   4-jun 

Widman O.    4-jun 
Buhr A.     5-jun 
Weerman A.    7-jun 

Capel T.     10-jun 
Gast C.de    12-jun 
Sander W.    14-jun 

Ennenga-Karsten A.M.  18-jun 
Mulder  W.F.    19-jun 

Schouten - Kars G.H.R.  19-jun 
Wereld I. van    20-jun 
Fokkers-Vogelaar M.J.C. 23-jun 

Koorstra Y.    23-jun 
Overwater L.    23-jun 

Heijsteeg H.    26-jun 
Snel M.     27-jun 
Panhuijsen R.    29-jun 



 CONCEPT  
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van A.S.S.V. gehouden op donderdag 30 maart 2023  
Aanwezig: 32 personen inclusief 5 leden dagelijks bestuur.  
1. Opening.  
 
Om 20.00 opent voorzitter Albert Schmalgemeijer de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk      
welkom.  
Volgens artikel 17, lid 10 van de statuten moet 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.           
Aangezien dit niet het geval is sluit de voorzitter deze vergadering om deze vervolgens een vervolgverga-
dering te heropenen.  
Nogmaals wordt iedereen welkom geheten speciaal Mevr. J. de Vries – Kromhout en Dhr. F. Hardeman 
beide leden van verdienste.  
Hij vraagt een ogenblik stilte voor de ons ontvallen leden, G. van Vliet, H.J. Haas, H. Nieberg, K. de Bruin, 
D. de Rooij, H. Schols, R. Bartelsman, F.G. van Westerloo, P. Boonstra en P. Vermeulen (lid van               
Verdienste).  
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2022.  
 
Er zijn geen inhoudelijke op-/aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief gemaakt wordt.  
3. Ingekomen stukken.  

- Bericht van verhindering van: B. Onink, H. Tolk, G. en F. Viersma, A. Pater, G. de Lange,  
 
I. Kooistra, J. Faas, M. Wanders, D. Lublink.  
- Verslag kascontrole commissie.  
 
4. a. Jaarverslag van de secretaris.  
 
Er zijn geen op of aanmerkingen m.b.t. het verslag, dank aan de secretaris.  
b. Jaarverslag van de penningmeester.  
De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag. Helaas bleek de gedachte die er 
was over 2022 iets minder positief te zijn uitgevallen dan gehoopt. De A.S.S.V. heeft in 2022 wederom  
financieel moeten inleveren. Dit werd onder meer veroorzaakt door de prijsontwikkeling vanwege de   
inval in de Oekraïne en de verminderde opkomst van de leden in het begin van het jaar. De clubavonden 
worden steeds stiller en voorlopig kunnen wij de financiën nog een beetje onder controle houden,     
doordat de NS diverse activiteiten in onze accommodatie houdt, maar als dat minder wordt, dan komen 
wij in een negatieve spiraal terecht wat betreft de financiën.  
Daarom een oproep aan allen, kom weer naar de clubavonden en probeer je buren/vrienden mee te     
nemen, zodat onze clubavonden weer de moeite waard zijn om te bezoeken. We hopen, vanwege het 75 
jarig jubileum van de A.S.S.V., weer vele leden te zien, bij de vele activiteiten van de afdelingen bij de 
A.S.S.V..  
c. Verslag van de financiële commissie. De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Ze hebben 
geen onregelmatigheden gevonden en stellen de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid.  
5. Begroting 2023. De begroting wordt doorgenomen en hier zijn geen vragen of opmerkingen over. De 
begroting wordt geaccepteerd.  

Voor de liefhebbers: Alvast de CONCEPT notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2023 
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6. Bestuursbeleid. Het bestuur en de leden maken het beleid. Maar helaas lopen de leden aantallen terug 
op de avonden. Probeer zoveel mogelijk mensen te krijgen dat de avonden weer beter bezocht gaan   
worden. Laten we er samen voor gaan om ons 80-jarig bestaan te halen. Alle ideeën zijn welkom. We 
gaan in ieder geval van dit jubileumjaar een geweldig jaar van maken. Mevr. H. Pijlman kwam meteen al 
met de suggestie om de artiest R. Tober een keer te laten optreden.  
 
7. Behandeling ingediende voorstellen. Er zijn geen ingediende voorstellen  
 
Korte Pauze  
8. Bestuursverkiezing.  
 
Van het dagelijks bestuur zijn de secretaris en 2e penningmeester aftredend en herkiesbaar en tijdens de 
vergadering worden ze opnieuw herkozen voor een periode van 3 jaar.  
Commissaris afdeling computer dhr . L.J. Groot wordt opnieuw voor een periode van 3 jaar herkozen.  
Commissaris afdeling Handboogsport dhr. R. Haring wordt opnieuw voor een periode van 3 jaar herkozen.  
Commissaris afdeling Klaverjassen is benoemd mevr. H. Pijlman voor een periode van 3 jaar gekozen.  
9. Verkiezing financiële commissie. Omdat van de huidige financiële commissie dhr. C. Wanders          
aftredend is moet er een nieuw lid gekozen worden. Mevr. H. Pijlman stelt zich beschikbaar en wordt   
gekozen voor een periode van 3 jaar. De financiële commissie bestaat nu uit: dhr. J. van Kooten (1 jaar) en 
mevr. E. Gardien (2 jaar) en mevr. H. Pijlman (3 jaar)  
 
10. Rondvraag.  
 
Mevr. W. Hardeman vraagt of er in de maand december/januari niet een koppeling kan komen omdat het 
tot februari zo lang duurde voordat er weer eentje kwam. Fred Sterk geeft een toelichting op de planning 
van de koppeling. Marius Suppers gaat een schema maken wanneer de kopij moet worden ingeleverd en 
wanneer de koppeling wordt uitgebracht.  
Mevr. H. Pijlman vraagt of het mogelijk is om in de dames toiletten beugels kunnen worden aangebracht. 
Pia Meerveld merkt op dat er een invalidentoilet is met beugels. Cor Wanders gaat dit verder oppakken.  
Dhr. Karel Schulitz vraagt waarom er niet een vierde persoon wordt aangewezen vanuit de afdelingen 
voor de kascontrole. Fred Hardeman zegt dat een vierde persoon voor de kascontrole niet nodig is omdat 
er al 2 leden en een reserve lid zijn aangesteld. En iemand verplicht aanwijzen is niet de bedoeling.  
Mevr. P. Meerveld bedankt Cor Wanders hartelijk voor het ophangen van het spandoek.  
Zij vertelt dat er gesproken is met de vastgoedbeheerder m.b.t. de overlast rond de accommodatie. Er is 
goed gesnoeid en er moet alleen nog wat troep afgevoerd worden. De A.S.S.V., Gemeente en NS hebben 
de handen ineengeslagen met een perfect resultaat.  
Er zijn bij A.S.S.V. onlangs 2 keer kickboks trainingen geweest en misschien wordt dit wel een nieuwe     
activiteit. Wij willen heel graag dat dit soort clubs bij de A.S.S.V. komen.  
Kick Hakfort heeft overal folders verspreid maar dit heeft helaas maar 1 nieuwe aanmelding opgeleverd.  
Houd de website in de gaten voor de dagen dat we gesloten zijn dit jaar.  
11. Sluiting. Omdat er verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering, 
bedankt iedereen voor zijn/ haar inbreng en wenst allen wel thuis.  
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O p zaterdag 13 mei organiseert de afdeling Darten het ASSV 75 jaar jubileum toernooi van 
11.00 tot 18.00 uur. 

 
Dit is een toernooi voor alle ASSV leden, ook van andere afdelingen. Wil je hier 
aan mee doen, geef je dan op bij de secretaris van de afdeling Darten,  
via  corwanders@gmail.com. Vóór 6 mei. 
 
De kosten zijn €10,- per persoon hier voor krijg je als je komt consumpties en 
hapjes. Ook zijn er natuurlijk prijzen te verdienen en is er een tombola.  

A SSV organiseert op zondag 25 juni 2023, aanvang 11.00 uur een Sport en Spel dag. 
De onderdelen bestaan uit sjoelen, darten, handboog - en luchtdrukschieten.  
Er zal met 8 gemengde groepen van 4 personen per groep worden gestreden. 
 
Het einde is om 15.35 uur.  
17.00 uur barbeque 
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon.  
 

Opgeven vòòr 15 mei 2023. 
Nadere mededelingen volgen . 
 
Luit Jan Groot. 

Zondag 21 mei  
Afdeling Line Dance organiseert een gezellige dansmiddag met een 
Spaans thema.    Zaal open 13.00 uur     Aanvang 13.30 uur    
Entree € 10,00  (opgeven bij Ineke van Rijn) 
 
Bij binnenkomst koffie met wat lekkers en aan het eind van de middag 
een heerlijk buffet. 

Einde ± 20.00 uur 

Zaterdag 17 juni   ASSV 75 - SJOELEN 30 
 

De afdeling Sjoelen organiseert: Sjoelen met speciale bakken   +  een tombola 
Zaal open 10.00,  aanvang 11.00 uur   Toegangsprijs € 10,00   
(Koffie/thee , gebakje, 2 consumpties, koud/warm hapje tussendoor en een koud/warm buffet) 
 
Kaarten verkrijgbaar op de maandag en dinsdagavond (Beperkte verkoop, sluiting verkoop 29 mei) 



De Koppeling komt, zoals u weet tegenwoordig wat minder vaak uit.  
Aan de hand van het onderstaande lijstje kunt u zien wanneer u uiterlijk de kopij voor de      
eerstvolgende Koppeling moet insturen. We proberen het blad dan 5 á 7 dagen later te laten     
verschijnen 
LET OP het kan zijn dat we incidenteel afwijken van dit lijstje i.v.m. zaken zoals vakanties van 
de redactieleden of de drukkerij. 
Let daarom ook op de datum die in de laatste Koppeling vermeld staat en check de laatste        
wijziging op onze website. 
 
Dit zijn voorlopig de geplande uiterste inzend-data voor de Koppeling. 
 

4 JUNI    
27 AUGUSTUS   
9 OKTOBER 
26 NOVEMBER   
21 JANUARI   
 
De redactie 

Van 11.00 tot 17.00 uur 

Opgeven bij Cor Wanders :  cor.wanders@gmail.com 

KOPIJ VOLGENDE KOPPELING INZENDEN VÓÓR 

4 JUNI 
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Voorzitterpraat 
 
Beste Biljartleden   
 

E r zijn weer twee maanden om dus er is weer een Koppeling. 
Laat ik het eerst even beginnen met vervelend nieuws. 

Op 8 april is Dirk Borgsteede op 86-jarige leeftijd overleden. 
De meeste van jullie zullen Dirk niet echt gekend hebben. Dirk is vorig jaar juli bij ons lid      
geworden maar speelde hoofdzakelijk de wedstrijden in de VABB competitie. Wij wensen zijn  
familie veel sterkte toe in deze droevige tijd. 
 

Op 5 april  is oud lid Robby Amirkhan overleden. Robby speelde ook hoofdzakelijk in de        
competitie van de VABB. Robby heeft 1 1/2 jaar geleden wegens gezondheidsproblemen zijn   
lidmaatschap moeten opzeggen. Wij wensen ook  zijn Familie veel sterkte toe in deze droevige 
tijd. 
 

Dan heeft zich ook weer een oud lid zich opnieuw aangemeld om te komen biljarten. Wij heten 
dan ook Humphrey Cordie weer van harte welkom bij onze afdeling. 
 

Dan was er op 21 maart de jaarvergadering afd. biljart 
Met een opkomst van 31 leden was de opkomst niet echt slecht maar het kan altijd veel beter. 
Met maar 11 afmeldingen waren er altijd nog ongeveer 30 leden afwezig.  Het bestuur hoopt dan 
ook op de volgende jaarvergadering  in maart 2024 een grotere opkomst te zien. Voor de leden 
die ook de notulen van deze vergadering nog niet hebben gelezen, heeft Frank Vlieger kort voor 
de vergadering  om moverende redenen zich teruggetrokken uit het biljartbestuur. 
 
Dan werd er op 1 april (dit is geen grap) het biljarttoernooi ter ere van het 75 jarig bestaan van 
de ASSV gehouden. Met een opkomst van ongeveer 30 spelers was het toernooi redelijk goed  
bezet. Er werd de hele dag gezellig gebiljart 
in diverse spelsoorten. Tussen de middag 
kregen we een lunch aangeboden door de 
ASSV  en over de hele dag wat drankjes en 
hapjes. Wij bedanken dan ook nogmaals het 
DB voor hun bijdrage. Natuurlijk waren er 
ook winnaars. Er werd gespeeld in 5 poules 
dus er waren dus ook 5 voor de winnaars 
van hun poule. Dat waren: E.Funck,  
K.Bergfeld, T.Jansen, H.Herman en 
P.Lambregts. Het klinkt misschien een   
beetje voorbarig om te zeggen, op naar de 
100,  maar ik hoop wel over 5 jaar een   
toernooi te houden ter ere van het 80 jarig 
bestaan van de ASSV. 
 

Dan was er nog een biljart afd. die dit jaar 
75 jaar bestaat en dat is de VABB.  De VABB 
hield voor hun leden en oud leden een gezel-
lige avond in het eerste klas restaurant op 
het centraal station te Amsterdam. Nadat 
iedereen zijn plekje had gevonden en zich 
tegoed deed aan een  lekker drankje kregen 
we een optreden van ANDRE  HAZES,  de 
vrouwelijke  look a like. 

 
 
 



Na haar optreden (zij playbackte diverse liedjes van Andre die door velen werden meegezongen) 
werd de avond voortgezet met een dineer in buffet form waar door iedereen goed van werd      
genuttigd. Daarna werd er nog onder het genot van een drankje gezellig bijgepraat en kwam er 
rond 21.00 uur een einde aan deze gezellige avond. 
 

Dan zit dit biljart seizoen er al weer bijna op, ik wil jullie er nog even op wijzen dat de           
einddatum van de verschillende competities is op vrijdag 12 mei.  Dat als je nog niet alle      
wedstrijden hebt gespeeld doe dan nog even je best om dit wel te doen. 
Dan hebben we op zaterdag 27 mei onze afsluiting van dit biljartseizoen met het beruchte     
Kikkertoernooi georganiseerd door Cees de Gast. Zoals jullie in de mail hebben kunnen lezen 
kan je je hiervoor opgeven bij Han Tolk. Tevens worden er tijdens dit toernooi de prijzen         
uitgereikt over de afgelopen competities. 
Dan hebben we tijdens de zomer de 1-2-3 competitie op de woensdagmiddag. Je kan je hiervoor 
opgeven bij Anton Pater. 
Ook hebben we tijdens de zomerstop op de woensdagavonden een competitie libre en           
driebanden onder leiding van Marco en mijzelf. Wij komen binnenkort hier via de mail op terug. 
Dan rest mij alleen nog te zeggen dat de volgende koppeling eind juni komt, en dat ik jullie    
regelmatig gezond en wel mag tegen komen bij de ASSV. 
 
Tot ziens in de zaal. 
 
Vriendelijke groeten 
Fred Sterk. 
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Maandag 20 Februari; 
 

W e begonnen vandaag met “Boardwalk Time” Omdat we maar met een kleine groep waren 
heeft Muriël geen nieuwe gedaan, dus hebben we dansen gedaan die we al konden, maar 

dat is ook wel eens leuk. Fred en Wil zijn nog op vakantie, Ingrid en Dominique waren alaaf 
roepen in Oeteldonk, Hetty Jolanda Hanny Bianca waren er ook niet, Greet is afgelopen     
donderdag geopereerd aan haar schouder en is voorlopig uitgeschakeld. Ik had een opkikker-
kaartje  gemaakt en daar heeft iedereen die er was wat ingeschreven. Ineke1 en Trudy hadden 
bardienst, maar Trudy heeft wel af en toe meegedaan. 
 

Maandag 27 Februari; 
We zouden vanavond onze jaarvergadering houden maar dat ging niet door want Ingrid en   
Dominique hadden corona, we hebben het nu 13 Maart. We zijn begonnen met “Little Quizas” 
en hebben daarna nog veel dansen gedaan. Muriël had geen lijst vanwege de vergadering.   
Trudy had haar telefoon er bij gepakt want daar staan ook alle dansen op en heeft er een paar 
geroepen die we allemaal mee konden doen, want ik weet nog steeds niet hoe alle dansen     
heten, ondanks ons kleine groepje hebben we veel dansen gedaan ik voelde tenminste mijn  
benen wel. In de pauze kregen we een drankje van Marijke vanwege haar verjaardag dat is   
altijd leuk. Hetty, Jolanda, Rinus, Ingrid , Dominique, Greet waren er niet. Wil had bardienst 
en Fred kon niet dansen want heeft veel last van zijn benen. 
 

Maandag 6 Maart; 
Weer een nieuwe maand. Nr. 3, het gaat wel hard. We zijn begonnen met “Single Waltz” Annie 
en Andrea deden ook mee men ook met de volgende dansen die we deden, we hebben 12      
dansen gedaan, we hadden weer niet zo’n grote groep, Trudy was jarig en werd verrast dus kon 
niet komen, Ineke1 was ziek, Jolanda, Bianca, Hannie, Greet waren er ook niet en Fred en Wil 
zijn lekker een weekje met een Cruise mee. 
 

Maandag 13 Maart; 
We hadden eerst jaarvergadering, we 
kregen allemaal een drankje van het 
bestuur, er is weer van alles            
besproken maar dat ga ik hier niet 
vertellen, één ding wil ik wel melden, 
Ineke vroeg dat als we niet kunnen op 
maandag of we dan haar of Ingrid 
even willen bellen. Daarna hielden we 
even pauze en toen zijn we gaan    
dansen, we begonnen met “mama   
Maria” dan daarna “Boardwalk Time” 
We hebben toch nog 8 dansen         
gedaan, Bianca, Hannie, Greet,       
Rinus waren er niet. 
 

Maandag 20 Maart; 
We beginnen steeds met dansen die Muriël ook met Annie en Andrea  doet, maar ze hebben 
volgens mij met alle dansen meegedaan, Applaus voor jullie zelf dames het gaat hartstikke 
goed. We hebben 15 dansen gedaan het is niet niks, we moesten ook nog de lijst voor volgende 
week invullen want dan hebben we vrij dansen. In de pauze kregen we een drankje van Ineke1 
want ze is Overgrootmoeder oftewel Opoe geworden van een achterkleinzoon. Ineke bedankt en 
gefeliciteerd. We hadden weer een klein groepje. Marijke, Ingrid, Dominique, Hetty, Greet,    
Bianca waren er niet en Fred had bardienst. 
 



Maandag 27 Maart; 
We hadden onze vrije dansavond maar helaas kan ik er niets over zeggen want ik was             
geopereerd. 
 

Maandag 3 April. 
We beginnen alweer aan de 4e maand van het nieuwe jaar. Voor we begonnen kwam onze  voor-
zitter met een tas met paascadeautjes, dat vinden we altijd leuk we kregen 4 heerlijke lente crè-
me taartjes, Ineke ze waren echt heel lekker en verder een zakje met een chocolade        paas-
haas en drie chocolade eendjes, bestuur bedankt weer hiervoor. Toen konden we dansen we 
hadden weer wat problemen met de microfoon. We zijn begonnen met “Ann’s Tango” en daarna 
een nieuwe “Back In Time” oftewel terug in de tijd, ik vond hem wel weer erg             ingewik-
keld, verder hebben we 13 dansen gedaan. Fred en Wil waren er niet hadden een      verjaardag, 
Rinus, Bianca, Greet waren er ook niet en Ineke1 stond achter de bar. 
 

Maandag 10 April; 
Helaas 2e Paasdag dus geen dansen want we moesten eieren zoeken en bij de koffie het lekkere 
gebakje opeten wat we van het bestuur hadden gekregen het was inderdaad heerlijk. 
 

Maandag 17 April; 
We begonnen met “Mama Mia” we hadden ook weer een nieuwe “Lucky Lips” oftewel gelukkige 
lippen hoe verzinnen ze het  allemaal. We hebben 11 dansen gedaan en kregen in de Pauze een 
drankje van Fred want hij was ook jarig geweest Fred bedankt. We hadden weer niet zo’n grote 
groep, Ingrid, Dominique, Hannie, Greet, Bianca waren er niet. Dan krijgen jullie nog de jarigen 
van de maanden Maart en April 6 Maart Trudy, 27 Maat Greet en die werd 80 jaar, 3 April Fred, 
24 April Dick , allemaal hartelijk gefeliciteerd. 
 
                                                                 Elly de Gast 
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