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Beste leden, donateurs en andere lezers

Wij staan met Sportclub Bartje aan de vooravond van ons 50-jarig bestaan dat wij in 2009 gaan vieren!
En wat heel prettig is, is dat we het na een aantal moeilijke jaren financieel wat beter hebben. Wij hebben echter 
wel een wens: ons ledenbestand uitbreiden. Op onze website www.sportclubbartje.nl kunt u per sport en per lo-
catie vinden voor hoeveel leden er nog ruimte is. Dus neem gezellig een vriend of vriendin mee om vrijblijvend een 
kijkje bij Bartje te komen nemen en/of een uurtje mee te sporten.
Onze nieuwjaarsvisite in Grollo was weer een daverend succes: 102 bezoekers mochten wij verwelkomen! Mede 
dankzij de plaatselijke toneelvereniging en de grote verloting was het enthousiasme van de aanwezigen groot.
De jaarvergadering van Sportclub Bartje is weer in de Schakel te Assen op dinsdag 22 april 2008, om 20.00 uur.
Na het officiële (korte) gedeelte, hebben we zoals altijd een gezellige bingo, georganiseerd door onze activiteiten-
commissie. U bent allen van harte welkom.

Anneke Kloppenborg, voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
dinsdag 22 april 2008 - aanvang 20.00 uur

in De Schakel, De Wouden 326 in Assen

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2007
 5. Financieel verslag 2007
 6. Controle kascommissie en benoeming leden kascommissie
 7. Begroting 2008
 8. Verkiezing/aftreden bestuursleden
 9. Uitreiking clubwaarderingsbeker
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de pauze BINGO (met leuke prijsjes).

De stukken (jaarverslag etc.) liggen vanaf 19.30 uur ter inzage.

COLLECTE 7 t/m 12 april 2008
FONDS GEHANDICAPTENSPORT

(waarvan 25% van de opbrengst 
naar Sportclub Bartje gaat)

Vanuit Vries ben ik alweer weken bezig om 
collectanten in Assen te zoeken. Ik organiseer 
de collecte in Marsdijk, Peelo en Pittelo. De 
andere wijken worden door andere bestuurs-
leden gedaan (gelukkig!!). In Kloosterveen 
gaat Rita van Dalen het organiseren. Het valt 
echter niet mee om vanuit Vries collectanten 
te vinden die bereid zijn om een straatje te lo-
pen. Ik wil bij deze dan ook vragen aan de 
leden, vrijwilligers en donateurs van Bartje mij 
te helpen met collecteren. Het is toch ook in 
uw belang. Heeft u in de week van 7-12 april 
een paar uurtjes over, steun dan Sportclub 
Bartje en meldt u aan. U mag mij bellen op 
tel. 0592-542046. 
Vriendelijke groet, Sonja Polling



Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Het gaat goed met de handboogschut-
ters, ze blijven maar prijzen winnen op 
de diverse toernooien. Het Fun-toernooi 
in Muntendam is voor de Bartje-schut-
ters zeer succesvol verlopen. Ook op het 
Appeltjes-toernooi in St Annaparochie 
waren we met twee teams aanwezig. 
Het ene werd vijfde en het andere ne-
gende van vierendertig ingeschreven 

teams. De bedoeling was om met 3 schutters, 3 pijlen per 
schutter, in een appel als doel te mikken. De tegenstander 
doet dit ook en de meeste treffers geeft de winnaar. Op 
zestien tegenstanders had ons team 84 treffers. Jannes en 
ik zijn begin februari naar Leek afgereisd omdat daar voor 
het eerst een indoor short metric werd georganiseerd door 
Noorder Pijl. In een prima hal werd eerst vijftig en daarna 
dertig meter geschoten. Dat er geen wind was kwam het 
niveau ten goede en werden uitstekende resultaten bereikt. 
Ik had resp. 282 en 321 punten, maximaal 360 te halen. Er 
waren overigens veertig deelnemers bij de short metric en 
door dit succes zal Noorder Pijl dit toernooi twee keer per 
jaar organiseren. 
Ook ons eigen toernooi heeft op 9 maart in De Spreng 
plaatsgevonden. Er waren op deze 26e editie zestig actieve 
schutters, waaronder veel jeugd, en dat is goed. Van ons 
eigen groepje deden Alex, Ronn, Jannes, Nicole en Henk 
mee. Nick speelde bekwaam scheidsrechter, hij kon van-
wege een blessure niet meeschieten. Het ging weer bijzon-
der ontspannen en volgens mij waren alle schutters zeer 
tevreden. Nicole en Jannes vielen voor Bartje in de prijzen, 
proficiat. (De complete uitslagen staan op onze website 
onder Nieuws.) Ook de opbouw en afbraak van het toer-
nooi is door de leden keurig en snel geklaard. Ook hiervoor 

weer bedankt. 
De toernooien die op 
de kalender staan 
zijn: 30 maart Leek 
2x25, april NNHF 
indoorkampioen-
schap in Munten-
dam, 21september 
Outdoor Steenwijk, 
26 oktober Indoor 

short metric Leek, 30 november Fun-toernooi Muntendam, 
14 december 3x18m Stavoren. De rest van de data in 2008 
was nog niet bekend, dus volg hiervoor ook de NNHF site. 
Op 31 augustus zal de Fita en short metric worden gehou-
den op de voetbalvelden in Muntendam.
Binnen onze schuttersgroep wordt nog steeds flink gescho-
ten voor de klassering van de Bartje-bokaal. In mei of juni

gaan we er weer voor, om deze prijs in de wacht te slepen. 
Overigens is van de jeugdschutters, waarover ik in het
vorige Bartje-krantje schreef, geen enkele blijven hangen.
Dit is toch wel zeer teleurstellend, mede omdat we voor
deze groep veel hebben geïnvesteerd in 2007. Maar goed,
als er nu jeugdleden komen, kunnen we ze direct een goede 
boog aanbieden en hoeven ze niet te improviseren. 
Ik laat het hierbij. Moet er nog buiten geschoten gaan worden 
in de zomer? Ik hoor graag suggesties.                     Henk

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Het seizoen is bijna weer ten einde.
Op 19 april a.s. is het Nederlands Kam-
pioenschap te Schagen. De nummers 1 
t/m 4 plaatsten zich daarvoor. Voor ons 
is deze dag niet weggelegd want wij 
zijn als vijfde geëindigd. Doordat er een 
aantal leden stoppen bij ons is het niet 
reëel om het volgende seizoen weer in 
de hoogste klasse uit te komen. En we 

moeten nog maar kijken of we het volgende seizoen wel 
een team kunnen vormen. We zijn dus op zoek naar nieuwe 
leden. 
Kent u iemand in uw 
omgeving: maak hem of 
haar erop attent dat wij 
nog mede zitvolleyballers 
zoeken.
2008 is een Olympisch jaar 
en de Olympische Spelen 
worden dit jaar in China 
gehouden. Na de reguliere 
spelen zijn de Paralympics aan de beurt. Petra en Karin 
gaan daar met het Nederlands Dames-team naar toe. Wij 
wensen hen veel succes en hopen natuurlijk dat ze als 
Olympisch kampioen terug komen.  

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Eerst maar even voorstellen. Ben Reu-
vers is mijn naam, voormalig badmees-
ter-medewerker in sportcomplex Mer-
westein te Nieuwegein. Woon nu ruim 2 
jaar in Assen. Eind sept. j.l. deze zwem-
avond overgenomen van Roelie.
Inmiddels voel ik me al behoorlijk ‘eigen’ 
met de groepen. Er wordt als w-up eerst 

zo’n 10 min. ingezwommen cq. bijgepraat. Vervolgen dan 
met 30 min. velerlei oefeningen, waaraan fanatiek wordt 
meegedaan, veelal gebruikmakend van de weerstand van 
het water dat daarvoor goed verwarmd is. Alle spieren 

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

Openingstijden:
maandag-dinsdag-woensdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur

donderdag-vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 20.00 uur

Winkler Prinsstraat 2b  9403 AZ Assen
tel. 0592-370310 - fax 0592-342599 - E-mail info@hacomassen.nl

LUC. ALKEMA
Gasverwarming, water
C.V., Sanitair, Lood-,

Zink- en Mastiekwerken

Ketellapperstraat 24
9403 VR ASSEN

Telefoon 0592 - 31 58 06



komen hierbij aan bod gericht op lenigheid, kracht en con-
ditie. In de groep met individuele begeleiding beogen we 
naast het plezier ook effectief te oefenen om te komen tot 
een zwemslag. Met elkaar hebben we de laatste weken 
onder de noemer zwemvierdaagse vele banen gezwom-
men. Ik vond het dan ook mooi en een eer dat ik de wel-
verdiende medailles mocht uitreiken.               Ben Reuvers

ASSEN maandag-tussen-de-middag 
Vanboeijen, maandagmiddag: alweer drie maanden verder, 
het lijkt wel winter in plaats van de eerste lentedag. We 
hebben lekker kunnen doorzwemmen. Helaas hebben we 
afscheid genomen van ons trouwe lid, mevrouw Baudoin. 
Ze vertelde bij haar afscheid dat ze 84 jaar heeft gezwom-
men, nou dan hebben wij nog wat voor de boeg zou ik 
zo zeggen. Mevrouw Elting is herstellende van een heup-
operatie en we hopen haar nog voor de zomerstop te be-
groeten in het bad.                                    Annie Borgerink

ROLDE maandagavond
Het nieuwe jaar begon niet echt goed voor de maandag-
avond groepen. Bijna de hele maand januari was het 
zwembad niet te gebruiken. De directie van het zwembad 
beloofde dat de mankementen na januari verholpen zouden 
zijn, maar helaas viel ook de laatste week van februari en 
10 maart figuurlijk in het water, want het zwembad was 
weer niet te gebruiken. Op 17 maart kon er wel gezwom-
men worden, maar was het water wel erg koud, dus ook 
niet optimaal. Het zwembad heeft ons nu weer beloofd dat 
de problemen voorbij zijn. We hopen het maar.
Bij de jeugdgroepen hebben Kimberley, Wesley en Chey-
enne afgezwommen voor diploma C en Roy en Milan voor 
diploma B. Van harte gefeliciteerd met jullie diploma’s. In-
middels ben ik weer gestart met een aantal nieuwe kinde-
ren. Wij zijn hard aan het oefenen voor het diploma A. 
Groeten, Tanja

SMILDE
Hallo allemaal, als ik dit schrijf hebben we nog geen echt 
voorjaar gehad en toch is dit alweer het laatste krantje voor 
de zomer. We zwemmen zoals we gewend zijn donderdag 
29 mei voor het laatst. We beginnen weer op donderdag 4 
september. Als het lukt, gaan we donderdag 5 juni samen 
lekker uit eten, dus schrijf dat maar vast in je agenda; 
mocht het wijzigen dan horen jullie dat nog wel.
Voor zover mij bekend zijn er deze keer gelukkig geen ziek-
meldingen. Er heeft zich spontaan een nieuwe vrijwilliger 
gemeld, de heer Eddy Koerts. Omdat Gerda wegens haar 
drukke leven niet altijd als vrijwilliger aanwezig kan zijn, kan 
Eddy haar taak als vrijwilliger dan overnemen. Daar Esther 
om de andere donderdag over de jongste telg van de fam. 
Oortman moet waken en Danielle graag in het diepe zwemt 
maar toch ook begeleiding nodig heeft, zijn wij blij met 
Baukje Olijve. Eddy en Baukje, van harte welkom! Ik hoop 
dat jullie net als alle andere vrijwilligers er veel plezier aan 
mogen beleven.

Tot slot wens ik jullie allemaal nog een gezonde en zonnige 
zomer.                                              Co Westerhof-Koops

Afdeling WATERBASKETBAL
Zaterdag 1 maart hadden we een wed-
strijddag in Roden. We stonden op de 
vierde plaats en we wilden graag wat 
omhoog. Daar moesten we toch een 
aantal wedstrijden voor winnen. We gin-
gen dus vol goede moed heen.
De eerste wedstrijd moesten we tegen 
Roden 2, deze wonnen we met 10-1. 
De volgende wedstrijd was tegen De 

Dolfijn Drachten, deze werd gewonnen met 7-2. De derde 
wedstrijd tegen Meppel wonnen we met 0-5. De vierde 
wedstrijd tegen Veendam werd ook gewonnen met 6-2. De 
laatste wedstrijd was tegen de koploper Roden 1. Dit was 
een hele spannende partij en we stonden 2 minuten voor 
het eind op een 4-4 gelijk stand. Helaas konden we dit niet 
vasthouden en verloren we met 5-4. We staan nu weer op 
de tweede plaats met uitzicht op het NK, deze wordt op 26 
april gehouden in Roden. De volgende teams zijn zeker van 
deelname aan het NK: De Tubanten 1, Vasa 1, Gesposs 
1, Den Bosch 1, Roden 1. Bijna zeker van deelname zijn 
Bartje en De Zwerfkei. Dit weten we pas helemaal zeker op 
12 april, want dan is de laatste speeldag in Veendam.
Wil je weten of het ons gelukt is, hou de website van SC 
Bartje (Nieuws) dan in de gaten, want deze wordt na een 
wedstrijddag gelijk bijgewerkt.            Waterbasketbalteam  
Jeugdteam waterbasketbal
Er zijn een paar kinderen die hun diploma’s hebben ge-
haald via SC Bartje. Zij willen graag gaan waterbasketbal-
len maar dan graag met leeftijdgenootjes. Dit hebben we 
bij het bestuur aangekaart en deze waren super enthou-
siast. We willen graag per september beginnen met een 
jeugd-waterbasketbalteam. We gaan op de dinsdagavond 
trainen in het bad van Vanboeijen onder leiding van Tanja 
Wight. Wil je ook graag deel uit gaan maken van het jeugd-
waterbasketbalteam en heb je twee zwemdiploma’s, neem 
dan contact op met Gerard van Urk: 0592-372768. Graag 
zien we veel jeugd-waterbasketballers, want dit houdt onze 
vereniging jong.

Dankzij een gift van 
de Asser Biljart Club 
ABC ter gelegenheid 
van hun honderdjarig 
bestaan en een do-
natie van de Stichting 
Old Grand-Dad Club 
is het mogelijk deze 
jeugdgroep op te 
starten.
Dankzij een donatie van het Scanfonds kunnen 2 sets 
nieuwe doelen worden aangeschaft.

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl



Uw TOYOTA DEALER VOOR ASSEN

Automobielbedrijf

GORTER-ASSEN b.v.

Industrieweg 8 - Telefoon 0592-333777 - www.toyota-gorter.nl

For all your parties and fun
www.sportcaferadix.nl

Jan en Gineke Radix

Boerenlaan 7a – Smilde
Postadres: Rijksweg 20, 9422 CB Smilde

Email: radix@xs4all.nl
Tel. 0031(0)592414006 / 0031(0)653394321

Opgericht 29 september 1959

Aangesloten bij de Nederlandse 
Bond voor Aangepast Sporten (Ne-
basNsg), NeVoBo en de Noord-Ne-
derlandse Handboog Federatie

BANK: SNS bank Assen
 rek.nr. 91.49.09.339

CONTRIBUTIES 2008
Juniorleden
(t/m 15 jaar) €  95,00 per jaar

Seniorleden
1e sport € 130,00 per jaar
2e sport €  70,00 per jaar

Inschrijfgeld nieuwe leden € 4,50.

DONATEURS
Minimum donatie: € 10,00. Adressen 
van nieuwe donateurs kunt u door-
geven aan de ledenadministratie.

SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is ver-
plicht (informatie bij het bestuur). De 
kosten worden door het lid gedra-
gen. Het dragen van sportkleding 
met reclame is verboden, tenzij het 
dagelijks bestuur het toelaat.

DEELNAME TOERNOOIEN
EN WEDSTRIJDEN
Het inschrijfgeld wordt in principe
door de deelnemer zelf betaald. In 
bijzondere gevallen kan door het 
dagelijks bestuur worden besloten 
een gedeelte van het inschrijfgeld te 
vergoeden.
De vervoerskosten zijn voor reke-
ning van de deelnemers.
Het dagelijks bestuur kan in bijzon-
dere gevallen besluiten een gedeelte 
van deze kosten te vergoeden.

KOSTEN DEELNAME NEBAS
CENTRALE TRAININGEN 
Dit wordt van geval tot geval in
overleg met het bestuur geregeld.

BESTUURSSAMENSTELLING 
voorzitter
 Mw. A. Kloppenborg
 Port Natalweg 8
 9401 PW Assen
 tel. 0592-313953

secretaris
 Mw. I. van Buiten
 De Wouden 220
 9405 HS Assen
 tel. 0592-355807

penningmeester/
ledenadministratie 
Mw. C. Bremer
 Steendijk 235
 9404 AD Assen
 tel. 0592-312729
  06-29223591
 sc.bartje@home.nl

2e secretaris
 H. Dijksma
 Dreslanden 96
 9407 JX Assen
 tel. 0592-375195

bestuursleden
 Mw. J. de Haan-Boers
 Molenstraat 223
 9402 JN Assen
 tel. 0592-344670

 Mw. C. Westerhof-Koops
 Pr. Margrietstraat 16
 9422 EL Smilde
 tel. 0592-412745

 Mw. A. Warris-Schuring
 Tuinstraat 44
 9404 KM Assen
 tel. 0592-291102

 Mw. J. Warnders
 Iemstukken 36
 9407 KM Assen
 tel. 0592-371854

 Mw. S. Polling
 Nachtegaalstraat 20
 9481 EJ Vries
 Tel. 0592-542046

HANDBOOGSCHIETEN
training: woensdag 19.30-21.00 uur
  in De Spreng

contactpersoon:
– H. Dijksma, Dreslanden 96,
 9407 JX Assen, tel. 375195

ZITVOLLEYBAL
training: woensdag 20.00-22.00 uur
  in De Spreng

contactpersoon:
– Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
 9407 KM Assen, tel. 0592-371854

trainer:
– R. Lammers, Kennemerland 172,
 9405 LN Assen, tel. 0592-356042

WATERBASKETBAL
ASSEN - DE SMELT
training: maandag 20.15-21.00 uur

trainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 06-23779600

ZWEMMEN
ASSEN - DE SMELT
training: maandag 18.45-19.30 uur
   19.30-20.15 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 06-23779600

contactpersoon recreatief zwemmen:
–  Mw. J. de Haan-Boers, Molenstraat 

223, 9402 JN Assen, tel. 0592-344670

  donderdag 13.30-14.15 uur
   14.15-15.00 uurtrainer:
– G. Boelens, Vondellaan 106,
 9402 NX Assen, tel. 0592-340460

ASSEN - zwemmen ‘op medisch advies’
zwembad VANBOEIJEN
  maandag 12.00-12.45 uur

contactpersoon:
–  Mw. J. Dekker, Berkenstraat 38,
 9404 KW Assen, tel. 0592-311224

ROLDE - voor kinderen vanaf 8 jaar
zwembad Mariëncamp
training: maandag 18.15-19.00 uur

trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

ROLDE - MARIËNCAMP
training: maandag 19.00-19.45 uur
   19.45-20.30 uur

  woensdag 18.45-19.30 uur
   19.30-20.15 uurtrainers:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199
– Mw. W. Blauw, De Weegbree 24,
 9461 KM Gieten, tel. 0592-261860

SMILDE - HET SMELTEBAD
training: donderdag 19.30-20.30 uur

contactpersoon:
– Mw. J. Westerhof-Koops,
 Pr. Margrietstraat 16, 9422 EL Smilde,
 tel. 0592-412745

VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag 18.30-19.15 uur
   19.15-20.00 uur
contactpersonen:
–  Jacob Hardenberg, Boskamp 24,
 9481 JG Vries, tel. 0592-544412
– Sonja Polling, Nachtegaalstraat 20,
 9481 EJ Vries, tel. 0592-542046
 hpolling@planet.nl
trainers:
– Tineke Oberink-Gaaikema,
 Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden,
 tel. 050-5019547
– Boukje Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries, 
 tel. 0592-542213
– Johannes Venema, Leeuwerikstraat 11,
 9481 EN Vries, tel. 0592-541344

TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG            tel. 0592-313505/318641
DESMELT  tel. 0592-356000
MARIËNCAMP tel. 0592-241541
SMELTEBAD tel. 0592-413150
DE BRINK tel. 0592-541841
VANBOEIJEN tel. 0592-305404

AFDELINGEN SC BARTJE

www.sportclubbartje.nl

Administratieservice Westerhof
 • bedrijfsadministratie
 • salarisadministratie
 • loon- en omzetbelasting
 • belastingaangifte {ook particulier} Kastanjelaan 4

9431 EJ Westerbork
email: h_westerhof@wxs.nl

Tel. 06-53 404 818
Fax 0593-370645

Kopij voor het volgende Bartje-krantje (nr. 2 2008) dient voor 
17 november bij het redactie-adres of op sc.bartje@home.nl

ingeleverd te worden!

MATERIALEN
Voor aan de leden verstrekte of in bruikleen gegeven materialen moet een 
formulier worden ondertekend, waarin de nadere gegevens en condities 
worden geregeld.


