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Beste leden, vrijwilligers,
collectanten, donateurs
en sponsoren
2009 is niet alleen een belangrijk jaar
voor Assen – 750 jarig bestaan en 200
jaar stadsrechten – maar ook voor
Sportclub Bartje.
Wij vieren nl. dit jaar ons 50-jarig
bestaan. We vieren dat op zaterdag
3 oktober. Nader bericht volgt natuurlijk
(kijk ook regelmatig op onze website!),
maar houd deze datum vast vrij!
Maar eerst houden wij onze jaarvergadering op dinsdag 7 april in De Schakel (Assen-West), zie ook hiernaast.
Wij hopen dat velen van u deze avond
zullen bijwonen. Een jaarvergadering
klinkt ‘saai’, maar het is dé kans voor u
om op- of aanmerkingen te maken,
suggesties te doen of vragen te stellen.
Het bestuur staat open voor uw ideeën!
En na de pauze is er een gezellige
bingo!
De jaarlijkse collecte voor het Fonds
Gehandicaptensport wordt dit jaar gehouden in de week van 30 maart - 4
april. Nieuwe collectanten zijn van
harte welkom! Voor SC Bartje is het
percentage dat wij uit de opbrengst
ontvangen erg belangrijk.
Wie in die week 1 avond (1,5 à 2 uur)
beschikbaar heeft om te collecteren,
kan zich aanmelden bij Sonja Polling,
tel. 0592-542046!
Anneke Kloppenborg,
voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
dinsdag 7 april 2009 - aanvang 20.30 uur
in De Schakel, De Wouden 326 in Assen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Jaarverslag 2008
Financieel verslag 2008
Controle kascommissie en benoeming leden kascommissie
Begroting 2009
Verkiezing/aftreden bestuursleden
Uitreiking clubwaarderingsbeker
Rondvraag
Sluiting

Na de pauze BINGO (met leuke prijsjes).
De stukken (jaarverslag etc.) liggen vanaf 20.00 uur ter inzage.

COLLECTE

30 maart t/m 4 april 2009
FONDS GEHANDICAPTENSPORT
(waarvan 25% van de opbrengst
naar Sportclub Bartje gaat)

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN
Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
In de afgelopen periode hebben 6 schutters van Sportclub Bartje megedaan
aan het Appeltjestoernooi in Sint Annaparochie. Het ene team heette Bartje
en het andere Bonaire en we werden
van de dertig teams derde en elfde. Het
was een gezellige en succesvolle dag.
Ook was het voor de zevenentwintigste
keer dat op zondag 8 maart jl. het Bartje
handboogschiettoernooi in De Spreng werd gehouden. Het
aantal deelnemers was met vijftig aan de lage kant, maar
dit mocht de pret niet drukken. Ook al omdat de sportclub
dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, was er voor alle deelnemers een heel mooi cadeau. Gekozen is door het bestuur
om een badlaken in de kleuren geel en groen aan te bieden
met groot Sportclub Bartje Assen erop. Dit werd zeer op
prijs gesteld. Van de zeven eigen leden gingen de volgende
personen met een beker naar huis: Nicole Madlener 2e in
de groep 15 t/m 17 jaar met 261 punten, Nanda Vandeberg
in klasse 4 de 1e prijs met 420 punten, Nick Madlener in
klasse 2 de 3e prijs met 497 punten en ondergetekende in
de 1e klasse de 3e prijs met 519 punten. De bedoeling is
om volgend jaar als datum zondag 7 maart te reserveren.
Wel zullen dan de doelpakken vernieuwd moeten worden
en ook zal dan het schema van organiseren ruim van te
voren doorgesproken moeten worden.
Het aantal schutters binnen ons clubje blijft redelijk gelijk,
al hebben zich definitief enkele nieuwe leden aangesloten:
Daphne de Jong, Martijn v/d Huijssen, Bastiaan Steenkamp
en Joop Steenkamp. Hartelijk welkom bij de club.
Iedere woensdagavond trainen we heel fanatiek en soms
moet er tijd vrijgemaakt worden voor bezoek. Zo zijn Tanja
en Sonja namens het bestuur langs geweest om eens te
zien hoe dat boogschieten nu in elkaar zit. Ze waren heb
ik later begrepen positief onder de indruk van ons doen
en laten. Ook kwam er een cameraploeg langs om mooie
plaatjes te maken voor een filmpje over onze eigen sportclub. Ook op het toernooi zijn nog vele opnames gemaakt.
De boogschutters hebben zich op zijn best laten zien en nu
maar afwachten wat ervan overblijft.
De interne competitie wordt door Jaap zeer professioneel
bijgehouden en iedere week ligt er weer een update. Er
staan zestien namen op de lijst. De datum van schieten en
resultaat staan erop, evenals de gemiddelde en hoogste
score. Prima Jaap, ga hier vooral mee door.
Helaas gaan binnenkort twee leden onze club verlaten (ze
zijn al jaren lid), t.w. Nicole en Nick Madlener. Ze gaan in
juli verhuizen naar Bonaire. Nick heeft zijn boog aan Hergen verkocht, die er zeer verguld mee is. We zullen jullie
vreselijk gaan missen, omdat jullie toch elke woensdag-

avond aanwezig waren, Na het opticiensleven gaat Nick
zich nu met varen bezighouden met toeristen. Zijn vrouw
zal hem hierbij gaan assisteren. Ik wens jullie een heel fijne
en gezonde toekomst op Bonaire en kom graag te zijner
tijd eens langs. Bedankt ook voor het op diverse manieren
sponsoren van jullie geliefde Sportclub Bartje.
Henk

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Omdat we als zitvolleyballers geen competitie meer spelen hebben wij met een
3-tal verenigingen uit het noorden oefenwedstrijdjes geregeld.
Op maandag 9 februari zijn we naar Emmen geweest. Hier hebben wij een flink
aantal setjes gespeeld. Een aantal van
ons weet nu hoe het is om met 6 personen in het veld te zitten, om te blokken en noem maar op.
We oefenen dit in de training altijd wel, maar het is iets
anders in wedstrijdverband.
Op dinsdag 24 februari hebben we de reis naar Leeuwarden gemaakt om tegen DOV een oefenwedstrijd te spelen.
Hier eerst even een bakje koffie gedronken en toen de zaal
in. Ook hier een flink aantal sets gespeeld.
We hebben in Leeuwarden mooier en netter gespeeld dan
tegen Emmen.
Op zaterdag de 28e maart zijn we naar Sneek afgereisd.
Het was hier de bedoeling dat we een vorm van een 3
kamp zouden spelen met FDS Sneek en GESPOSS Oss.
Alleen Gesposs had zich vrijdagavond afgemeld. Dus
hebben we tegen Sneek ook een aantal sets gespeeld.
En hier moesten we toch echt aan de bak.
De oefenwedstrijdjes hebben wij alledrie gewonnen.
Verder willen wij Adriaan heel veel sterkte wensen. Adriaan
is aan zijn knie geopereerd, wat in eerste instantie heel erg
goed ging, maar na plusminus 3 week heeft hij er toch een
ontsteking aan gekregen en ligt nu weer in het ziekenhuis.

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavondgroepen
We hebben altijd een goede opkomst in
de 1e en 2e groep. Ben geeft ons altijd
oefeningen en dat vinden we wel goed.
In de 2e groep hebben we vrijwilligers
erbij. Lina is geopereerd en Ria wacht
nog op een operatie. Judith is verhuisd
naar Hoogeveen. De zwemvierdaagse doen we in oktober
en in juni gaan we weer allemaal uit eten als afsluiting van
het seizoen. Zo hebben we een gezellige groep.
Na de vakantie beginnen we weer in september.
Jannie de Haan

LUC. ALKEMA
Gasverwarming, water
C.V., Sanitair, Lood-,
Zink- en Mastiekwerken
Ketellapperstraat 24
9403 VR ASSEN
Telefoon 0592 - 31 58 06

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

Waterbasketbal – Na een periode van veel absentie door
ziekte en andere omstandigheden wordt de training al weken
goed bezocht. Zo’n training kan dan meer inhoud krijgen,
hetgeen weer ten goede komt aan wedstrijden en toernooien. Zo werd tijdens het laatste toernooi in Smilde onze koppositie met verve verdedigd. Na alle wedstrijden te hebben
gewonnen moesten we uiteindelijk in Roden 1 onze meerdere erkennen. Aan de inzet heeft het zeker niet gelegen, we
kregen heel wat te incasseren, en niet alleen doelpunten. Nu
werken we toe naar het toernooi in Drachten op 4 april, gevolgd door het NK waterbasketbal dat in mei te Losser wordt
gehouden. Ook daar willen we ons weer van de beste kant
laten zien. Geniet van het voorjaar, en succes!
Ben Reuvers
ROLDE maandagavond
Jeugdzwemmen – Het jeugdzwemmen in Rolde heeft er
weer een half uurtje bij door een uitbreiding van het aantal
zwemmers. 4 nieuwe jongens zijn nu hard aan het oefenen
om de zwemslagen onder de knie te krijgen. Veel sterkte
daarbij. Ook is er een groepje dat al wat langer zwemt druk
bezig in het diepe. In het diplomagroepje zijn 4 kinderen voor
B bezig en 1 voor A. Nick en Marnix hebben recentelijk hun
B diploma gehaald in het Smeltebad te Smilde. Gefeliciteerd.
Volwassen groepen – In de volwassen groepen zijn een
aantal wisselingen geweest, maar de groepen zitten nu allebei gezellig vol. We doen elke week onze oefeningen en gaan
dan een flink aantal banen zwemmen. De eerste groep heeft
binnenkort groot feest vanwege het 50-jarige trouw jubileum
van Eppie Harders. Eppie, alvast van harte gefeliciteerd.
ROLDE woensdagavond
In verband met de jaarvergadering verschijnt er weer een
clubblad en dus wordt er een verslag verwacht van de
verschillende afdelingen, zo ook van de woensdagavondgroepen in Rolde. De suggestie dat elk lid dit net zo goed
kan als de leidster klopt niet helemaal, want de leidster weet
van het wel en wee van beide groepen, terwijl een lid alleen
op de hoogte is van de groep waarbij hij/zij zwemt. Omdat ik
vind dat Wiep en Ids ontzettend veel voor de club doen, heb
ik besloten deze keer het stokje van Wiep over te nemen.
Maar nu komt het probleem: ik zwem in de tweede groep en
daar loopt alles op rolletjes. Gelukkig geen langdurig of ernstig zieken, het water heeft een heerlijke temperatuur en het
is bar gezellig.
Jammer genoeg is dat bij de eerste groep anders. Jan Meursing is al heel lang niet in de gelegenheid de clubavonden te
bezoeken. Ik hoop dat dit zich spoedig ten goede zal keren.
Langs deze weg: van harte beterschap Jan! namens ons
allen. Verder is er over de eerste groep niets te vermelden,
dunkt mij. Gelukkig maar....
Wij van de tweede groep gaan binnenkort met eventuele
partners een maaltijd nuttigen. Het lijkt een traditie te worden. Natuurlijk gaan we binnenkort weer met de eerste groep
zonder partners koffiedrinken, dat is wel een traditie. Hopend
dat iedereen zich hierin kan vinden, geef ik het stokje graag
weer door en tot ziens op de jaarvergadering. Annie Warris

SMILDE
Dit seizoen staat in het zwembad van Smilde op donderdag
van 19.30-20.30 uur in het teken van de stagiaires. Twee van
de drie draaien al het hele seizoen mee, met name met de
dames van Frounie, maar soms doen we ook gezamenlijke
activiteiten onder leiding van deze twee enthousiastelingen.
Sinds begin dit jaar hebben we ook gezelschap gekregen
van Petra. Petra zit op het VMBO en doet bij ons een deel
van haar maatschappelijke stage. Zij is erg enthousiast en
zet sommigen van ons flink aan het werk (=zwemmen). Het is
leuk om te zien hoe deze drie dames een ‘frisse wind’ door
het bad doen waaien. Zo hebben we gezamenlijk een waterpolowedstrijd gespeeld, wat er best fanatiek aan toe ging.
De eindstand was 3-2 dankzij het goede keeperswerk van
zowel Wouter aan de ene kant en Jan-Willem aan de andere
kant. Het viel niet mee om de bal in het doel te krijgen. Wat
heel leuk was, was dat iedereen meedeed en op haar/zijn
manier een steentje bijdroeg aan een sportieve strijd.
Ook zijn Petra en Arjen een grensverleggend bezig geweest:
wie kan de meeste meters onder water zwemmen, waarbij
ze steeds een meter verder gingen. Uiteindelijk had Petra
de meeste longinhoud, maar het scheelde niet veel en Arjen
gaat zeker binnenkort revanche nemen.
Het grappige bij ons in Smilde is dat ieder zijn eigen plaats
heeft in het bad zonder dat er overleg over is geweest: aan
de linkerkant zwemmen Gerda/Petra met Wouter en Arjen,
dan Ina met René en Jan Willem, dan Gerrie met Alie en
Diana, daarnaast Reina, en helemaal rechts de dames van
de Norgervaart e.o. met Frounie en de stagiaires. Oh en dan
niet te vergeten in het ondiepe Danielle met Eddie/Baukje,
maar die zien we ook steeds vaker in het diepe! En dat alles
natuurlijk onder het toeziend oog van mevrouw Westerhof
die van de zijlijn alles in de gaten houdt!
Mevrouw Post hebben we tijdje moeten missen i.v.m. een
ernstige ziekte, maar gelukkig is zij inmiddels weer begonnen
met zwemmen. Mevrouw Koning en mevrouw Clarie Lahuis
hebben besloten te stoppen met zwemmen bij ons.
Waarschijnlijk wordt onze club binnenkort uitgebreid met een
mevrouw die al tweemaal samen met haar fysiotherapeut
heeft gezwommen.
Hoewel het nu nog maar begin maart is komt het einde
van het seizoen al weer in zicht en ook de traditionele
seizoensafsluiting: het eten
bij de Chinees in Assen.
Ook dit jaar doen we dat
op de eerste donderdag
van juni, te weten donderdag 4 juni. Dus reserveer
deze datum alvast!
Gerrie Bouw-Visscher
PS
Op de foto is te zien hoe
we donderdag (26 februari)
alvast gezongen hebben
omdat René bijna jarig
was!

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl

VRIES
Begin januari hebben we ons traditionele nieuwjaarsfeestje gehad. Dit wordt elk jaar weer door andere leden
georganiseerd. Het was een zeer gezellige avond. Ook
worden de vrijwilligers die avond bedankt voor hun inzet
over het gehele jaar. Dit jaar hadden een aantal leden
allemaal zelfgemaakte cadeautjes voor de vrijwilligers
gemaakt.
De vrijwilligers hebben ook nog een gezellige avond bij
Sonja Polling thuis gehad. De insteek was om elkaar
wat beter te leren kennen. Onze voorzitter was hier ook
bij aanwezig. Toen werd het idee geopperd dat het misschien goed zou zijn om een tilcursus te organiseren.
De eerste avond is inmiddels geweest. Dat was zeer
leerzaam. We hebben veel handige tips gekregen.
De cursus is gegeven door Mensendieck Therapeute
Cynthia Schenk.
We hebben het afgelopen jaar op de dinsdagavond veel
plezier gehad, maar helaas hebben we ook te maken
gehad met een aantal sterfgevallen. Dat heeft veel impact op de groep gehad.
Gelukkig hebben we ook weer nieuwe mensen mogen
begroeten!
We zullen ons best doen om er een mooi en gezellig
2009 van te maken!
Namens alle vrijwilligers, Jolanda Liewes/Alagonda Paas

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

WATERBASKETBALTOERNOOI
Zaterdag 7 maart was het dan eindelijk zover voor ons jeugdwaterbasketbalteam. De eerste echte
demonstratiewedstrijden tijdens de
Noordelijke competitie en dan ook
nog gelijk de openingswedstrijd
tegen de volwassenen van SC Bartje.
Door de zenuwen en de spanning
verloren ze deze wedstrijd net, maar
door deze ervaring speelden ze de tweede wedstrijd al
gelijk en wonnen ze
zelfs de laatste wedstrijd.
Het was een spannende dag met veel
spektakel voor de
toeschouwers.
De volwassenen van
SC Bartje wonnen
alle wedstrijden, behalve tegen Roden 1,
die ongeslagen op de
eerste plaats staat, op
(foto: Edward de Vries)
de voet gevolgd door ons eigen team.
Vanwege het 50-jarige bestaan kreeg iedere deelnemer na
afloop een handdoek met het embleem van SC Bartje
erop.
Tanja Wight

Uw

TOYOTA DEALER VOOR ASSEN

Automobielbedrijf

AUTO GORTER b.v.
Industrieweg 8 - Telefoon 0592-333777 - www.toyota-gorter.nl

Op de Nieuwjaarsvisite 24 januari 2009 werd Sportclub Bartje verrast met een cheque van € 1000 uit handen van de heren Hillenga
en Van den Beemt. Dit is het resultaat van een actie naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan van de C1000 in de wijk Peelo te Assen
en het maken van een boek over het ontstaan van de woonwijk
Peelo. Een ﬂink deel van de opbrengst van dit boek is voor onze
Sportclub bestemd. Anneke Kloppenborg nam daarom deze cheque
met graagte aan en bedankte de heren hartelijk!
(foto: Peter Stevens)
Sportclub Bartje verleende ook haar
medewerking aan het project in AssenOost: “Assen-Oost, Fit en Gezond”.
Dit projectjaar werd gestart met een
grote ﬁttest voor iedereen in de leeftijd
van 24 t/m 80 jaar in sporthal De
Spreng. Naast de sporters waren er
een aantal sportverenigingen en andere
beweegaanbieders aanwezig. Iedere
deelnemer kon zich tegen een kleine
vergoeding aanmelden voor 10 kennismakingslessen!
Kopij voor het volgende Bartje-krantje (nr. 2 2009) dient
uiterlijk 20 november bij het redactie-adres
of via sc.bartje@home.nl ingeleverd te worden!

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

