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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren
en andere lezers
Sportclub Bartje heeft het bijna afgelopen sportseizoen 20102011 weer volop activiteiten ontplooid.
Een greep uit de sportactiviteiten: de zitvolleyballers nemen
deel aan de landelijke competitie, de handboogschutters
hebben in maart weer een succesvol eigen Bartje-toernooi
georganiseerd en de waterbasketballers (zowel team 1 als
ons jeugdteam) hebben deelgenomen aan de noordelijke
waterbasketbalcompetitie.
En verder hebben we weer een gezellige feestelijke nieuwjaarsvisite met toneel in Grolloo gehad, waar we bovendien een
cheque mochten ontvangen van de Odd Fellows uit Assen!

Het toneelstuk opgevoerd tijdens de
Nieuwjaarsvisite
bij Hofsteenge
in Grolloo door
Toneelvereniging
T.O.G. ‘De baron
is in de bonen’ was
erg leuk, er werd
veel gelachen...
onder: de opkomst
was erg goed de
29e januari!
rechtsonder: er
waren weer veel
leuke prijzen ingeleverd voor de grote verloting in de pauze,
waarvoor de hartelijke
dank van alle winnaars!

Allemaal alvast een goede zomer gewenst en tot ziens
bij SC Bartje!
Anneke Kloppenborg, voorzitter
P.S. Neem eens een kijkje op onze WEBSITE
www.sportclubbartje.nl, waar wij ook melden
bij welke groepen nieuwe leden welkom zijn.
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Graag vragen wij uw aandacht voor de VriendenLoterij
(voorheen de Sponsorbingoloterij). Sinds enkele jaren is
het mogelijk om maandelijks in deze loterij mee te spelen
voor Sportclub Bartje. 50% van de inleg (8,80 euro per lot
per maand) is rechtstreeks voor Bartje.
Voor degenen die het leuk vinden om aan een loterij deel te
nemen voor goede doelen is dit misschien een goede tip!
Mail naar sc.bartje@home.nl en u krijgt de gegevens!

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN

Afdeling ZITVOLLEYBAL

Nadat ik in de vorige editie van het
Bartje-krantje wel zes nieuwe schutters
kon presenteren, is dit beeld dit jaar
gewoon voortgezet. Erbij gekomen
zijn in willekeurige volgorde Dennis,
Roy, Kees en Sil. Het probleem wat is
ontstaan is dat de club te groot is geworden om op één avond te schieten.
Binnen het bestuur heb ik gelukkig de
medewerking gekregen om ook op dinsdagavond de
zaal te mogen huren voor het handboogschieten. Dus
we trainen op twee avonden. Filip en ik regelen de goede orde op dinsdag- en woensdagavond. Op dinsdag
± 10 schutters en op woensdag de rest ± 15. Ook zijn
er nu fanatiekelingen bij die twee avonden achter elkaar
sporten. De trainingen gaan dus perfect.
Terugkomend op de afgelopen toernooien wil ik opmerken dat Sportclub Bartje altijd is vertegenwoordigd met
een flinke delegatie. Het Appeltjestoernooi in St. Annaparochie bracht ons een zesde en elfde plaats binnen
de 33 teams. In Dokkum is in februari het speldjestoernooi gehouden. Deze traditie dreigde verloren te gaan,
sinds enkele jaren geleden Vector uit Groningen dit niet
meer kon organiseren. De bronzen spelden waren voor
Daphne en Bastiaan, de zilveren voor Jaap, Hergen en
Henk. In maart is voor de 29e keer het Bartje handboogtoernooi gehouden in De Spreng. Nadat de meesten de
zaterdag voorafgaand aan het toernooi hun beste benen
hebben voorgezet om de spullen op te bouwen kwamen zondag maar liefst zestig deelnemers meeschieten.
Voor het internationale karakter waren zelfs twee Duitse
schutters gekomen. De prestaties van de Bartje schutters waren: Bastiaan 435 pnt, Harrie 533, Michel 527,
Henk 495, Roy 372, Joop 317, Filip 499, Jannes 133,
Daphne 251, Hergen 454, Lennart 232 en Nanda 517.
Het was een zeer geslaagd toernooi.
Op het programma staan nog de indoor kampioenschappen op 15 mei, een Fita en Short metric op 29
mei, een 3D ronde in juni in Zuidlaren, evenals de buitenwedstrijd 2x25 + Short metric in Oudemolen. In de
hal gaan we tot 21/22 juni door en daarna als vanouds
in Leek of Roden schieten. Het seizoen start weer op
dinsdag 6 september.
Van de NNHF kan ik melden dat de eerste vergadering
in de nieuwe samenstelling in februari rustig is verlopen.
De meeste punten aangaande b.v. notulen zijn doorgeschoven naar de najaarsvergadering. Het lijkt erop dat
we nu weer de goede weg zijn ingeslagen.
Tot slot wil ik iedereen een fijne vakantie wensen en veel
schietplezier in de toekomst. Henk Dijksma

Onze competitie zit er weer op.
We hebben dit seizoen goede en leuke
wedstrijden gespeeld, ondanks dat we
wedstrijden verloren hebben. Er zaten
genoeg sets tussen die wij nipt hebben
verloren.
Zaterdag 23 april hebben wij onze laatste uitwedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd hadden we met andere cijfers
moeten winnen i.p.v. te verliezen met 3-2. Dan hadden
we nog 2 plaatsen kunnen klimmen.
Deze competitie hebben we ook als niet laatste kunnen
afsluiten net als het vorige seizoen.
Volgend seizoen begint de competitie pas na het EK Zitvolleybal van 9 t/m 15 oktober a.s. in het Rotterdamse
Topsportcentrum. Karin en Josien (?) doen daaraan mee.
Als we het komende seizoen weer competitie gaan
spelen zou het wel fijn zijn om er een aantal spelers bij
te krijgen. 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 tot 21.30 uur in De Timp.
Ze zijn van harte welkom. Een keer kijken of meetrainen
om te kijken of het iets voor ze is geen probleem. Verder
willen wij onze, in wisselende samenstelling, 2 lijnrechters, de bordteller en de papierteller per wedstrijd hartelijk bedanken dat ze ons op de zaterdag willen helpen.

Kopij voor het volgende Bartje-krantje
graag inleveren voor 12 november 2011!

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
We hebben onze zwemvierdaagse in
De Bonte Wever gehad en dat was
heel gezellig. Iedereen kreeg een medaille, Klaas Kroezen kreeg hem al
voor de 29e keer. Verder gaat het goed
met de groepen. Coen en Tomas lopen
stage bij ons en zij doen dit prima.
We gaan in juni nog een keer uit eten.
27 juni zwemmen we voor het laatst, daarna vieren we
vakantie en we beginnen weer in september. Jannie de
Haan
ASSEN woensdag-tussen-de-middag
Op woensdag wordt er gezwommen door de ‘Noorderbrug’. Het is een gezellige groep en er wordt regelmatig
meegezongen met de muziek. Trainer Ben geeft goede
tips voor de juiste zwemslag en bewegingen.
Voor de laatste 15 minuten bedenkt Ben oefeningen met
gebruik van materiaal zoals ballen en plankjes. Anje
ASSEN donderdagmiddag
De winter zit erop en we zitten alweer dik in het voorjaar.
Het doet me goed te zien met hoeveel zin er aan de lessen wordt deelgenomen, door ieder op eigen niveau.

De coördinatie van de zwemgroepen Rolde woensdag is van mevrouw A. Warris-Schuring
overgegaan naar mevrouw H. Middelbos-Heijblom.

LUC. ALKEMA

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

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

Dat maakt het ook extra leuk de lessen te begeleiden.
Om gezondheidsredenen moesten enkele leden afhaken,
toch konden door nieuwe meldingen de aantallen gecontinueerd worden. Na een uitgebreide warming-up
maken we steeds gebruik van verschillende materialen. Hiermee doen we veel gerichte oefeningen in
diverse variaties. Dat maakt de les fris en aaantrekkelijk. Nog een kleine twee maanden (t/m 14 juli) lekker
volhouden en de zomerkleren passen weer helemaal.
Ben Reuvers
ASSEN maandag-tussen-de-middag
6 Juni zwemmen we voor het laatst. Allemaal een prettige vakantie gewenst, we gaan weer door op 18 juli.
Annie Borgerink
ROLDE maandagavond
De eerste maandaggroep zit vol. Het is een groep die
al lang met elkaar zwemt. Tussen alle oefeningen door
wordt er ook altijd druk gekletst. In de tweede groep zitten nu 6 dames. Het is een fanatieke groep waar veel gezwommen wordt. In augustus wordt er niet gezwommen,
5 september gaan we weer aan de slag. Tanja Wight
ROLDE woensdagavond
We zijn na een korte vakantie het nieuwe jaar met goede
moed weer met zwemmen begonnen. De spieren en
gewrichten waren stram en de (teveel) pondjes moesten
weer weggewerkt worden. Eerst even bijpraten en dan
de oefeningen doen in het heerlijke warme water. De
leden van onze groep zijn meestal allemaal aanwezig,
want zwemmen geven we niet gauw op. De gezelligheid
en de sfeer onderling maakt het voor ons een avondje
uit. Zo nu en dan is er wat te vieren, b.v. als er iemand
jarig is geweest, die trakteert dan op wat lekkers. We
gaan 1x per jaar met elkaar ergens kofﬁedrinken of uit
eten. Zo ook op 26 januari toen we met de 2 groepen
kofﬁe gingen drinken in het restaurant van camping
‘De Weijert’ want Wiep en Ids Blauw waren 25 jaar als
trouwe leiding van de woensdagavondgroep verbonden
met sportclub Bartje. Voor ons een mooie gelegenheid
om hen in het zonnetje te zetten met een cadeau en
een bloemetje. Na nog een
drankje genuttigd te hebben
gingen we huiswaarts.
Dit jubileum werd ook door
SC Bartje bij de Nieuwjaarsvisite op 29 januari bekroond
met een prachtige bos bloemen. We hopen dat Wiep en
Ids nog lang bij onze zwemclub willen blijven.
Hennie Middelbos-Heijblom
SMILDE
Hallo mensen, we zijn alweer toegekomen aan de zomervakantie. Nog 2x zwemmen en dan nemen we voor 3
maanden afscheid, om vervolgens de tweede donderdag
(8) van september weer te beginnen met frisse moed,
maar eerst gaan we op woensdag 1 juni om 19.00 uur
nog heerlijk met z’n allen wokken in het wokrestaurant
in Smilde. Gewoontegetrouw gingen we altijd naar de

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

chinees in Assen maar het leek ons leuk om nu eens wat
anders te gaan doen.
We hebben afscheid moeten nemen van mevr. Wiekema
voor wie het water te koud was en ze al heel veel dagen
sportte. Ze vond het niet erg leuk deze keuze te moeten
maken, maar ik vertelde haar dat ze te allen tijde weer
terug zou kunnen komen. Deze opmerking maakte het
wat gemakkelijker volgens mij. Ook mevr. Pastoor moest
afhaken vanwege een nekhernia. Wij wensen haar veel
beterschap en ik hoop dat ze erbij kan zijn als we samen
gaan eten. Ook Manon hebben we dit seizoen weinig gezien, maar hopen dat ook zij volgend seizoen weer van
de partij is. Ina Klokkie, zoals Rene haar steeds noemt,
is ook een hele tijd uit de roulatie geweest vanwege een
nare val van haar ﬁets toen het erg glad was, waardoor
zij een zware hersenschudding had opgelopen. Het gaat
gelukkig al weer een stuk beter en zal er bij zijn tijdens
ons etentje. Onze mevr. Westerhof is weer een paar weken actief geweest. Erg leuk om haar weer op het oude
plekkie te zien. Dit was omdat Jannes de Badmeester
een paar weken geniet van vakantie bij zijn broer in
Suriname. Dit konden we hem niet onthouden en de afspraak was dat als hij afwezig is, we een beroep op onze
mevr. Westerhof konden doen. Was weer ouderwets gezellig en ik denk dat zij dat ook erg leuk heeft gevonden
(weet het eigenlijk wel zeker). Onze Ype en zijn vrouw
willen we van harte feliciteren met de geboorte van hun
eerste kindje, dochter Sam. We wensen jullie het allerbeste voor de toekomst met z’n drieën. Ik wens iedereen
vanaf deze kant alvast een ﬁjne vakantie en heel mooi
weer, en tot september!!! Groetjes van Frouni
VRIES
Op 18 januari hadden we onze nieuwjaarsreceptie. Het
was weer een heel goed verzorgde en gezellige avond,
leuke kwissen, lekkere hapjes en niet te vergeten de
nieuwjaarsrolletjes, gebakken door Liesbeth.
Ook werden de vrijwilligers verrast met een cadeaubon.
Mensen allemaal bedankt voor jullie inzet.
We mogen weer een paar nieuwe leden verwelkomen,
Geesje, Nanda, Wiesje welkom, we hopen dat jullie je
snel thuis zult voelen bij ons. En dat het warme water
jullie goed zal doen. Ook Nico is na een lange periode
weer in ons midden. Onze eerste groep telt nu 15 leden,
en de tweede groep 16 leden. We hebben dus nog ruimte voor nieuwe leden.
Ik wens jullie een fijne en warme vakantie. In de weken
30 t/m 36 wordt er niet gezwommen. Sonja

In het najaar organiseert Sportclub Bartje weer een VOGELVOERACTIE! Houd er alvast rekening mee.

benzine – motoroil
Winkler Prinsstraat 26
Tel. 0592 - 341549

9403 AZ Assen
www.olyve.nl

JEUGDZWEMMEN
Bij het ABC-zwemmen hebben net 4 kinderen hun
A-diploma gehaald en zijn druk aan het oefenen
voor het B-diploma. De nieuwe groep van 4 kinderen
zwemt net in het diepe en gaat goed vooruit.
In augustus wordt er niet gezwommen. Tanja

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

Afdeling WATERBASKETBAL
De waterbasketbalcompetitie is
net afgelopen. De jeugd heeft de
6e plek behaald en de volwassenen de 5e plaats.
Het was dit jaar goed te zien dat
de jeugd vooruit is gegaan en
steeds beter gaat spelen.
Het volwassenen team is sinds een
jaar weer bij elkaar en het is weer
een super gezellig team. Tanja
Ons lid Dinda Rohde zet zich in voor de Stichting Aap.
Meer informatie hierover vindt u op onze website!
Zij verzamelt hiervoor oude mobieltjes, toner- en inktcartridges uit printers, kopieerapparaten en faxen.
Daarvoor krijgt de stiching een vergoeding, waarmee
ze een groot deel van de verzorgingskosten van de dieren
kunnen bekostigen. Lever ze in bij De Noorderbrug
donderdagsmorgens, Delft 77 in Assen.
Gift van de Odd Fellows uit Assen
Tijdens onze nieuwjaarsvisite op 29 januari heeft mevrouw
Henny Zand een cheque van 900 Euro overhandigd aan
Sportclub Bartje. Dit bedrag was bijeengebracht door
een aantal leden die aan de NAM-sponsorloop hebben
deelgenomen.
De Odd Fellows (in Assen bestaand uit 2 vrouwen- en 2
mannenafdelingen, ‘loges’ genaamd) zijn een onderdeel
van een wereldwijde organisatie die al meer dan 100 jaar
bestaat. Het oorspronkelijke motto: omzien naar weduwen
en wezen, het verzorgen van zieken en het begraven van
doden is in de moderne tijd vertaald in:
klaar staan voor anderen.
Zo hebben de initiatiefnemer Odd Fellow
Paul Herwig en enkele andere leden
besloten hun gesponsorde geld aan
Sportclub Bartje te schenken!
SC Bartje is bijzonder dankbaar dat wij
bij tijd en wijle giften ontvangen omdat
daaruit een blijk van waardering blijkt
voor de activiteiten van Bartje en begrip
voor het feit dat enige hulp bij het aaneen
knopen van de ﬁnanciële eindjes voor een
vereniging als de onze welkom is!

de rooij
mannenmode

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

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: dinsdag
19.00-21.00 uur
woensdag 19.00-22.00 uur
contact:
– H. Dijksma, Dreslanden 96,
9407 JX Assen, tel. 0592-375195

ZITVOLLEYBAL
ASSEN - DE TIMP
training: woensdag 20.00-21.30 uur
contact:
– 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 20.15-21.00 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 19.00-19.45 uur
19.45-20.30 uur
trainer:

– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 06-23779600
contact:
– 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:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 06-23779600
DE BONTE WEVER - groep Noorderbrug
woensdag 12.00-12.45 uur
contact:
– 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
contact:
– 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
contact:
– 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
contact:
– 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

