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(verschijnt 2x per jaar)

MAART 2010

Redactie: Mw J. de Haan-Boers, Molenstraat 223, 9402 JN Assen
Drukwerkverzorging: Connie Bremer

Beste leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors
Gelukkig is het dan toch eindelijk voorjaar geworden! En traditiegetrouw houden wij dan onze algemene ledenvergadering. Dit jaar op dinsdag 27 april om 20.00 uur in De Bonte Wever (v/h DeSmelt) te Assen.
En ook net als voorgaande jaren na de pauze een gezellige bingo.
Dit is ook een mooie gelegenheid om uw suggesties of opmerkingen voor te leggen aan het bestuur van Bartje.
Zie voor meer informatie de agenda voor de vergadering hieronder.
Verder wil ik uw aandacht vestigen op de collecte voor het Fonds Gehandicaptensport, waarvan de opbrengst
gedeeltelijk voor Sportclub Bartje is. De collecte vindt plaats in de week van 29 maart - 3 april.
Wij willen u er ook graag op attenderen dat bij verschillende groepen nieuwe leden welkom zijn.
Op onze website
www.sportclubbartje.nl
wordt bijgehouden bij welke sporten
nieuwe leden kunnen worden geALGEMENE LEDENVERGADERING
plaatst. U kunt natuurlijk ook bellen
dinsdag 27 april 2010 - aanvang 20.00 uur
naar ons secretariaat: Connie Bremer,
in De Bonte Wever (1e verdieping) - Stadsbroek 13 - Assen
tel. 06-29223591.

(er is een lift aanwezig!)

Wij hopen velen van u te ontmoeten
op 29 april!
Anneke Kloppenborg,
voorzitter SC Bartje
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Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Jaarverslag 2009
Financieel verslag 2009
Controle kascommissie en benoeming leden kascommissie
Begroting 2010
Verkiezing/aftreden bestuursleden
Rondvraag
Sluiting

Na de pauze BINGO (met leuke prijsjes).
De stukken (jaarverslag etc.) liggen vanaf 19.30 uur ter inzage.

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN
Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
We hebben op dit moment een zogenaamde volle bak op de trainingsavonden. De club is zich flink aan het
uitbreiden. De laatst binnengekomen
handboogschutters heten Kevin van
den Brink en Filip Dijkstra. Beiden hartelijk welkom! Kevin heeft zelfs al een
nieuwe boog aangeschaft en Filip had
er al eentje. Van de laatste zijn ook de
ouders met schieten binnen SC Bartje begonnen. We gaan
proberen de trainingstijd met een uur te verlengen, zodat
iedereen voldoende aan zijn trekken komt.
Ook zal Harmtienus Vrieling terugkomen.
De resultaten van de indoor competitie worden door Jaap
nog steeds vakkundig aangeleverd. Iedereen kan zien
wanneer zijn of haar beste score is geweest en kan ook het
gemiddelde aflezen. We zullen eerdaags weer met zijn allen
voor de Madlener bokaal gaan strijden.
Het Appeltjes toernooi op zondag 17 januari in Emmen
was weer een groot succes. Het was eerst al een kunst
om door de sneeuw Emmen te bereiken. Gelukkig kwam
iedereen heel en op tijd aan. Bartje was afgevaardigd met
twee teams. Hetgeen mij is bijgebleven is dat ik een off
day had en Jannes ook geen potten kon breken. Gelukkig
zorgde Nanda voor de punten en konden we eindigen als
goede middenmoter. De andere groep zat vlak achter de
prijswinnaars en bestond uit Hergen, Michel en Jaap. Prima
gedaan jongens. Het volgende Appeltjes toernooi op zondag 16 januari 2011 wordt door de winnaars georganiseerd
namens Boreas in Dokkum.
Ons eigen toernooi op zondag 8 maart was een vlekkeloze. Er meldden zich 60 deelnemers. De meesten waren
overigens compound-schutters. Iedereen was zeer goed
gehumeurd en er werden na afloop veel prijzen uitgereikt.
Ook onze schutters deden het goed, want Jaap en Hergen
vielen in de prijzen.
De eerstvolgende wedstrijd is 28 maart in Eelde/Paterswolde en gaat over 1x25 en 1x18 meter. Het zijn de NNHF
indoorkampioenschappen. We gaan met 7 deelnemers
proberen in de prijzen te vallen. Ook is zondag 25 april a.s.
een 3D wedstrijd in Zuidlaren. Het is buiten en er wordt op
verschillende afstanden op dierblazoenen geschoten.
Tot slot kan ik meedelen dat ik het secretariaatschap van
de federatie heb overgedragen aan Henk van Roon in
Leeuwarden. Na ongeveer dertig jaar, eerst bij Rayon NHB
daarna NNHF vond ik het genoeg. Ik werd rijkelijk beloond
met een portie waardebonnen. Ik blijf natuurlijk namens
de sportclub wel vertegenwoordiger en zal de besproken
zaken zo goed mogelijk meedelen. Ook maak ik deel uit
van de wedstrijdcommissie. Eerdaags komt er een nieuw
wedstrijdreglement.
Tot zover, allen een goede vakantie gewenst!
We schieten in de zomer door in Roden.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
We zijn de competitie ingegaan met een minimaal aantal
dat competitie wil spelen. Dit betekende soms veel kunst
en vliegwerk om een team op de benen te krijgen. Voor de

thuiswedstrijden viel het wel mee, maar
naar de uitwedstrijden zijn we bijna altijd
met 6 personen gegaan. Dit heeft ons
een aantal overwinningen gekost. Maar
goed, de doelstelling was om niet als
laatste te eindigen en dat gaat ons lukken met nog 2 wedstrijden voor de boeg.
Op 10 april spelen wij onze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, in De Timp om
12.30 uur. Op 17 april onze laatste uitwedstrijd.
Als we het komende seizoen weer competitie willen gaan
spelen zou het wel heel ﬁjn zijn om er een aantal spelers bij
te krijgen. We moeten dan net als het vorige seizoen er allemaal voor gaan om de wedstrijden te spelen. Wat inhoudt
dat je niet voor ieder wissewasje af kunt zeggen.
Dus als u nog iemand in de buurt, familie enz. kent die van
volleyballen houdt, een lichamelijke beperking heeft of het
staand volleybal niet meer ziet zitten door b.v. knie, enkel
of welk probleem dan ook, probeer ze warm te maken voor
het zitvolleybal. We trainen op woensdagavond van 20.00
uur tot 21.30 uur in De Timp.
Ze zijn van harte welkom, een keer kijken of meetrainen om
te kijken of het iets is voor ze, is geen probleem.
Verder willen wij onze, in wisselende samenstelling, twee
lijnrechters, de bordteller en de papierteller per wedstrijd,
hartelijk bedanken dat ze ons op de zaterdag willen helpen.

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Op 4 januari zijn wij weer begonnen na
de feestdagen. Onze leider Ben geeft
ons veel oefeningen op en de laatste 10
minuten met muziek erbij. Dat is altijd
gezellig. In januari was het een keertje
heel glad met veel sneeuw, toen hebben
we iedereen afgebeld. De opkomst is
altijd goed. Er zijn een paar zieken, maar
met de meesten gaat het weer goed.
Onze Nieuwjaarsvisite op 24 januari was gezellig, veel van
onze groepen waren aanwezig. We hebben er ook 2 nieuwe
leden bij.
De Ledenvergadering is op 27 april in De Bonte Wever.
In juni gaan we weer uit eten met elkaar, als afscheid van
het seizoen. We beginnen weer in september.
Alvast een fijne vakantie toegewenst!
Jannie de Haan
ROLDE maandagavond
De jeugdgroepen voor het ABC-diploma gaan goed.
Regelmatig zwemmen kinderen af in het Smeltebad in
Smilde. Op dit moment zijn 2 kinderen voor het diploma B
en 5 kinderen voor het diploma A bezig. 3 nieuwe leden zijn
net begonnen met het aanleren van alle zwemslagen.
De volwassen groep is een vaste groep die al jaren met
elkaar zwemt, aangevuld met af en toe een nieuw lid.
Een aantal dames zit in de lappenmand of kan door
omstandigheden een poos niet zwemmen. We wensen ze
veel sterkte en beterschap toe en hopen jullie weer snel in
ons midden te hebben.
Groeten, Tanja Wight

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

www.sportclubbartje.nl

ROLDE woensdagavond
Na de gebruikelijke stop rond de feestdagen zijn we op
6 januari weer van start gegaan, met een hopelijk mooi
zwemseizoen. De winter was lang (Willeke Alberti) en soms
bitter koud. Maar het water voelde weldadig warm aan en
deed zijn heilzame werking. Helaas moesten we een paar
keer verstek laten gaan vanwege sneeuw en ijzel. Gelukkig
is die periode nu voorbij en kan iedereen weer veilig en
zonder problemen richting zwembad komen.
Bij de Nieuwjaarsvisite waren wij ruim vertegenwoordigd en
we hebben met ons allen genoten van het toneelstuk.
Helaas is Jan Meursing weer langdurig afwezig, heel sneu,
maar hopelijk zien we hem spoedig terug. Verder was Letty
Pardijs een poos afwezig vanwege 3 operaties in enkele
weken. Maar gelukkig is zij aan de beterende hand en ik
verwacht haar binnenkort weer in het zwembad. Beiden
zijn inmiddels verrast met een bezoekje en een kleine paasattentie.
Tot slot wil ik hartelijk welkom heten Christel Walda als
nieuw lid in groep 2.
Wiep Blauw
SMILDE
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het
afscheid van Co Westerhof. Tijdens het gezamenlijke kofﬁedrinken de eerste donderdag van het nieuwe jaar werden
we door Co getrakteerd op appeltaart. Co kreeg een herinneringsboek en een sieraad aangeboden èn ze werd goed
in de bloemetjes gezet. Het was een gezellige bijeenkomst,
waar niet alleen de zwemmers van nu aanwezig waren,
maar ook zwemmers van toen.
Door het vertrek van Co is er het één en ander gewijzigd
in en om het bad, Hannes de Vries is aangetrokken als gediplomeerd begeleider (met Co als vervangster), Frounie
en Gerrie zorgen voor het reilen en zeilen van de afdeling
Smilde, Gerrie bezoekt de bestuursvergaderingen.
Uit de ziekenboeg kunnen we het volgende melden: Jansje
Wiekema is geopereerd en heeft een lange periode van
herstel voor de boeg. Greta Jagt is lelijk gevallen en wordt
verpleegd in Anholt. Gelukkig is er ook goed nieuws, Pieter
is na zijn heupoperatie weer terug in het water. Het team
van vrijwilligers heeft versterking gekregen van Jasper en
Loes. Zij lopen stage bij ons tot aan de zomervakantie.
Tot slot kan ik melden dat Ype besloten heeft het zwembad
van Assen in te ruilen voor dat van Smilde, welkom terug
Ype.
Gerrie Bouw
VRIES
Bij onze zwemgroep zijn de laatste tijd een aantal dingen
gebeurd, die ik graag onder jullie aandacht wil brengen.
Onze helpster Annemarie Speelman heeft een operatie
ondergaan en begint binnenkort aan een chemokuur. Wij
wensen haar vanaf deze plaats een voorspoedig en volledig
herstel toe.
Ons lid Jacob Hardenberg heeft een heupoperatie ondergaan en is druk bezig met de revalidatie. Ook hem wensen
wij een goed herstel.
Instructrice Tineke Oberink zal in april een heupoperatie
ondergaan. Zij zal gedurende haar afwezigheid worden vervangen door Cynthia Schenk. Vanaf deze plaats spreken we
de hoop uit dat de operatie van Tineke mag slagen en dat
we haar spoedig weer mogen begroeten in het zwembad.
Het meest verdrietige bericht kwam echter uit Assen, toen
we hoorden dat Corien Kolthof was overleden. Zij was al
lange tijd ongeneeslijk ziek. Een aantal mensen van ons
was aanwezig bij de indrukwekkende uitvaartdienst voor
Corien. Van haar man Albert kregen we onlangs een be-

IN- EN VERKOOP van :
AUDI-BMW-SEAT-VW
LEVERANCIER van:
LICHT METALEN VELGEN
BANDEN, ook WINTERBANDEN
nieuw en gebruikt
DEALER van:
PILOT XENON VERLICHTING

Wij werken ook volgens zoekopdracht!
KANAALWEG 121
9421 ST BOVENSMILDE
T: 0592 414133 b.g.g. 06 50508323

WWW.TBOUWAUTOS.NL

dankbrief, waaruit ik graag het volgende wil citeren: “Jullie
hebben een speciaal plaatsje in ons hart. De dinsdagavond
was voor Corien een van de mooiste momenten van de
week. Ze had jarenlang niet meer gezwommen en dankzij
Beatrixoord zijn we op het spoor gezet. Na alles wat ze
steeds moest inleveren, kon er weer een ‘venster’ open.
Toen we na wat speurwerk uiteindelijk op de dinsdagavond
in Vries terecht konden, was dat voor Corien feest. De hartelijke manier waarop ze steeds weer werd ontvangen, deed
ons erg goed. Hoewel ze niet kon deelnemen aan de lessen
en niet meer kon communiceren, had ze wel het gevoel dat
ze er bij hoorde. En dat maakte jullie zo bijzonder.” Tot zover het citaat uit de bedankbrief. Deze bedankbrief zal zeker
een hart onder de riem zijn voor iedereen die zich iedere
week weer inzet om een aantal zieke en gehandicapte mensen een uurtje zwemplezier te bezorgen.
Trouwens in beide zwemgroepen op dinsdagavond in Vries
is weer plaats voor een aantal nieuwe leden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet aan jullie allemaal,
Sonja Polling, tel. 0592-542046

Afdeling WATERBASKETBAL
De jeugd heeft voor het eerst de hele
noordelijke competitie mee gespeeld,
en dat hebben ze geweldig gedaan.
Zaterdag 17 april hebben we in Smilde
de laatste wedstrijden. Het begint om
16.15, dus als je wilt komen kijken en ze
aanmoedigen ben je van harte welkom.
We hebben inmiddels al 11 jeugdleden.
Op dit moment kunnen er dan ook geen
nieuwe leden bij. Dit heeft ook te maken
met de grootte van het bad waar we trainen. Maar mochten
er veel meer nieuwe leden bij komen, kunnen we altijd met
een nieuwe groep starten.
De volwassenen hebben zich dit seizoen afgemeld voor de
competitie. Door omstandigheden hebben een aantal leden
een periode niet gespeeld. Maar sinds 10 februari zijn we
weer met trainen begonnen en inmiddels zijn we alweer met
7 leden. In het nieuwe competitieseizoen zullen we dan ook
gewoon weer meespelen.
Tanja Wight

Kopij voor het volgende Bartje-krantje
moet voor 20 november bij de redactie
of op het e-mail adres sc.bartje@home.nl
binnen zijn.

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl
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Opgericht 29 september 1959

BESTUURSSAMENSTELLING

Aangesloten bij de Gehandicaptensport Nederland (v/h NebasNsg),
NeVoBo en de Noord-Nederlandse
Handboog Federatie

voorzitter
Mw. A. Kloppenborg
Torenlaan 6A
9401 HP Assen
tel. 0592-313953

BANK: SNS bank Assen
rek.nr. 91.49.09.339
CONTRIBUTIES
Juniorleden
€ 95,00 per jaar
(t/m 15 jaar)
Seniorleden
1e sport
2e sport

€ 130,00 per jaar
€ 70,00 per jaar

Inschrijfgeld nieuwe leden € 4,50.
DONATEURS
Minimum donatie: € 10,00. Adressen
van nieuwe donateurs kunt u doorgeven aan de ledenadministratie.
SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is verplicht (informatie bij het bestuur). De
kosten worden door het lid gedragen. Het dragen van sportkleding
met reclame is verboden, tenzij het
dagelijks bestuur het toelaat.

secretaris/
penningmeester/
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. A. Warris-Schuring
Tuinstraat 44
9404 KM Assen
tel. 0592-291102

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 rekening van de deelnemers.
Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten een gedeelte
van deze kosten te vergoeden.

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

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

Mw. G. Bouw
Kanaalweg 121
9421 ST Bovensmilde
Tel. 0592-414133

Mw. S. Polling
Nachtegaalstraat 20
9481 EJ Vries
Tel. 0592-542046
Mw. T. Wight
Kloosterhout 17
9408 DL Assen
Tel. 0592-460654

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

www.sportclubbartje.nl

de rooij
mannenmode

www.mannenmodederooij.nl
Marktstraat 1 • 9401 JE Assen • 0592-312868

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

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: woensdag 19.30-21.00 uur
contactpersoon:
– H. Dijksma, Dreslanden 96,
9407 JX Assen, tel. 0592-375195

ZITVOLLEYBAL
ASSEN - DE TIMP
training: woensdag 20.00-21.30 uur
contactpersoon:
– Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
9407 KM Assen, tel. 06-25392127
trainer:
– R. Lammers, Kennemerland 172,
9405 LN Assen, tel. 0592-356042

WATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 20.15-20.55 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL
Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199
JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE DOLFIJN, terrein Vanboeijen
training: dinsdag
19.15-20.00 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL
Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

ZWEMMEN
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: maandag 18.55-19.40 uur
19.40-20.25 uur
trainer:

– 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 uur
trainer:
– Mw. J. Cohen, Thorbeckelaan 122,
9402 EW Assen, tel. 0592-357685
DE BONTE WEVER - groep Noorderbrug
woensdag 12.00-12.45 uur
contactpersoon:
– De Noorderbrug, mw. S. van der Born,
tel. 0592-300831

ASSEN - zwemmen ‘op medisch advies’
DE DOLFIJN, terrein Vanboeijen
maandag 12.00-12.45 uur
contactpersoon:
– Mw. J. Dekker, Berkenstraat 38,
9404 KW Assen, tel. 0592-311224
ZWEMLES voor kinderen vanaf ± 6 jaar
ROLDE - zwembad MARIËNCAMP
training: maandag 17.45-19.00 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 uur
trainers:
– 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. G. Bouw, Kanaalweg 121, 9421 ST
Bovensmilde, tel. 0592-414133
VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag
18.30-19.15 uur
19.15-20.00 uur
contactpersoon:
– Mw. S. Polling, Nachtegaalstraat 20,
9481 EJ Vries, tel. 0592-542046
hpolling@planet.nl
trainers:
– Mw. T. Oberink-Gaaikema,
Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden,
tel. 050-5019547
– Mw. B. Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries,
tel. 0592-542213
– J. Venema, Leeuwerikstraat 11,
9481 EN Vries, tel. 0592-541344
TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG
DE TIMP
DE BONTE WEVER
MARIËNCAMP
SMELTEBAD
DE BRINK
VANBOEIJEN

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

STEMPELKAART

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0592-318641
0592-344888
0592-356000
0592-241541
0592-413150
0592-541841
0592-305404

