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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren 
en andere lezers
Sportclub Bartje doet het goed: we hebben steeds ruim 200 leden en 
ongeveer 50 vrijwilligers en een bestuur met vertegenwoordigers van 
al onze afdelingen.

Op 7 mei hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden 
met na afloop een gezellige bingo.

En de nieuwjaarsbijeenkomst in januari in Grolloo was weer een groot 
succes. Het toneelstuk van de toneelclub T.O.G. uit Grolloo werd erg 
mooi  gevonden door de meer dan 100 bezoekers.

Wij hopen dat u af en toe een kijkje neemt op onze website voor de 
 laatste nieuwtjes en dat u mensen in uw omgeving attendeert op het 
bestaan van Bartje en op de website www.sportclubbartje.nl.

Wij wensen u een plezierige
zomer en tot ziens 
bij Sportclub Bartje!!

Anneke Kloppenborg,
voorzitter

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)653394321Kopij voor het volgende Bartje-krantje 

graag inleveren voor 15 november 2013!

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



Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
De winter ligt gelukkig weer achter
ons, zodat we kunnen toeleven
naar het buitengebeuren in Roden. 
Maar eerst even een paar wetens-
waardigheden van de afgelopen 
maanden. Er zijn weer twee teams 
afgevaardigd geweest naar het Ap-
peltjestoernooi. Er werd geschoten 
in 2 poules en wederom waren we 

te gast in Emmen. Het waren bijna allemaal nieuwe 
schutters en die hebben ook kunnen snuiven aan dit 
jaarlijks terugkerende evenement. De niet zo hoge 
verwachtingen kwamen ook uit, maar het ging om 
het meedoen en ervaring opdoen. Er waren overigens
35 teams aanwezig. Ook nu won weer de organise-
rende club Sagittarius, zodat we ook in 2014 naar 
Emmen mogen.
Op 10 maart jl. organiseerde Sportclub Bartje het 
31e handboogschiettoernooi in de grote zaal van 
De Spreng. Er waren 65 deelnemers aanwezig. De 
resultaten van onze eigen schutters waren als volgt: 
Bastiaan 274, Harry 538, Jaap 531, Michael 495, Fi-
lip 510, Martin 431 Joop B. 403, Joop S. 451, Daph-
ne 330, Teja 45, Sil 490, Jesper 468, Bart 114, Isis 
436 en Stefan 325. U ziet, dit is nog nooit vertoond, 
er waren 15 schutters van SC Bartje. De opbouw en 
afbraak van de schietspullen verliep vanwege ieders 
medewerking goed. Ook had Jesper de uitslagen-
service via de computer prima voor elkaar. Volgend 
jaar maar weer en dan op zondag 9 maart. Ik hoop 
dan zelf ook weer mee te doen, nu was ik ziek.
Op 7 april was de wedstrijd in Leek bij de Noorder 
Pijl. Ook hier werden diverse prijzen in de wacht ge-
sleept. Ik som onze deelnemers weer even op met 
hun behaalde resultaat: Bastiaan 376, Harry 543, 
Jaap 528, Martin 483, Yannick 344, Joop S. 465, 
Daphne 319 (met haar nieuwe boog), Jesper 491 en 
Isis 337.
Nu ik toch met namen bezig ben wil ik onze nieuwe 
leden hierbij ook welkom heten. Het zijn Kasper 
Oosterling, Rene Hoekstra en Gijs Broeksma. 
Helaas zijn de volgende leden vertrokken: Jan-
nes de Jong, Sebastiaan Pot, Tom Lodewijk en Filip 
Dijkstra. Op dit moment zijn we dus met 33 schie-
tende leden bij SC Bartje. Wat mij opvalt is dat 
veel mensen verhuisd zijn van de woensdag- naar 
de dinsdagavond. Dit resulteert in langer schieten 
op dinsdag 19.00-22.00 uur. De nieuwe schutters 
ontvang ik nu op woensdag en hoop dat ook enkele 
anderen weer teruggaan naar de woensdagavond. 
De verdeling is nu een beetje scheef. Jaap houdt 
nog steeds de getelde resultaten bij in een heel 
mooie sheet. Kijk hier ook eens naar. De stukken 
laat ik altijd achter in onze bergruimte. Iets anders, 
nu Filip vertrokken is zal de sleutel door Bastiaan 
worden overgenomen voor de dinsdag. Ikzelf zal de 
woensdagavond blijven regelen en de dinsdag als 
decoratie en mededeler fungeren. Iedereen moet 
tenslotte toch weten wat zich in de club afspeelt en 
ook het regelen van deelname aan toernooien valt 
hieronder.
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Tot slot deel ik mee 
dat er 3 teams naar 
Sint Annaparochie 
geweest zijn op 28 
april, dat er in mei 
een vergadering van 
de NNHF in Beilen zal 
zijn en we tot en met 
juni in de trainings-
zaal kunnen blijven 
schieten. Dus juli en 
augustus niet. Ik stel 
voor om op dinsdag-
avond 3 september 
a.s. de deur van de 
schietruimte weer te 
openen en dus een 
nieuw seizoen te 
starten. Voor vragen 
en/of opmerkingen 
kunnen jullie mij al-
tijd aanklampen. 
Ik wens iedereen een 
fijne vakantie.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Na de Paralympische Spelen in 
London in september 2012 ging de 
competitie van start. Elke woensdag 
werd er weer getraind en op zater-
dag hebben we onze wedstrijden 
gespeeld. Daarin hadden we minde-
re maar ook hele leuke wedstrijden.
In januari 2013 hebben we in het 
UMCG een demonstratie gegeven. 

Dit was samen met rolstoeldansers. Hier hebben we 
een aantal oefeningen laten zien en zijn er een aan-
tal 3 tegen 3 wedstrijdjes gespeeld.
In april kregen we de vraag of wij wilden meewer-
ken aan een eindopdracht van een fotografe van de 
Fotovakschool in Zwolle. In overleg met iedereen 
hebben we hier gehoor aan gegeven. Tijdens een 
training is zij geweest en heeft leuke foto’s ge-
maakt.
In de maand mei zijn onze laatste trainingen. De 
laatste 3 woensdagen trainen we in De Spreng.
Josien, Karin en Willem gaan met ingang van mei 
trainen met de Nationale Teams voor het Europees 
Kampioenschap in september.
Op 18 mei gaan we naar een toernooi in Oss om 
onze 1ste plaats van vorig jaar te verdedigen.
En begin juni gaan we nog even gezellig met onze 
vrijwilligers uit eten.

Afdeling WATERBASKETBAL
De afd. waterbasketbal heeft een 
supergoed competitiejaar achter de 
rug. De volwassenen zijn een plaats 
gestegen van plaats 7 naar plaats 
6 en de jeugd is kampioen van het 
noorden geworden. De jeugdgroep 
mag nu 25 mei naar de Nederland-
se Kampioenschappen in Schijndel. 
Daar zijn we ook heel trots op dat 

we dat al zo snel hebben bereikt, we zijn immers 
nog maar een paar jaar bezig.
Ook hebben we een sponsor gevonden voor polo-
shirts, dat is de Businessclub van Assen. Onze dank 
daarvoor en we zullen er voor zorgen dat heel Ne-
derland de shirts zal zien. We zijn nu nog hard aan 
het trainen voor het NK, zodat we daar goed voor-
bereid ons kunnen laten zien.
Nederland, pas maar op, SC Bartje komt er aan!!!!
Groeten, Tanja

Administratie-
service
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



 

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 
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Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Het gaat goed bij ons zwemmen, de 
mensen komen heel trouw. We heb-
ben al een poosje een ledenstop, 
want de groepen zijn vol.
In maart hebben we onze zwem-
vierdaagse gehouden en dat was 
heel gezellig, Klaas Kroezen deed 
voor de 31e keer mee.

We hebben nu 2 stagiaires: Marielle en Jody, dat 
gaat heel goed. In juni gaan we nog met elkaar uit 
eten. We zwemmen tot 7 juli en we beginnen weer 
op 2 september.
Allemaal alvast een prettige vakantie toegewenst.
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag
Naast dat ik al meerdere jaren op de dinsdagavond 
in Vries zwem, ga ik sinds een dik jaar ook op de 
donderdagmiddag in Assen zwemmen (bewegen in 
het water). Bij de Bonte Wever is het parkeren soms 
wat lastig, er is maar een beperkt aantal invaliden-
parkeerplaatsen die regelmatig allemaal bezet zijn. 
Ik ben er daarom ruim op tijd zodat ik de tijd heb 
om mijn (grote) rolstoelbus netjes te parkeren. 
Maar als het weer het toelaat dan ga ik liever met 
de elektrische handbike naar Assen, lekker een 
 frisse neus halen en geen parkeerproblemen.
Maar ik ben standaard véél te vroeg in Assen. In 
het restaurant van de Bonte Wever koop ik dan een 
kopje koffie en met de gratis Wifi controleer ik even 
mijn berichten op de telefoon. Ik maak er een ‘uitje’ 
van. O ja, ik ga ook nog zwemmen :)
De snelheid van de oefeningen die de zwemgroep 
onder de professionele leiding van Ben doet is voor 
mij te hoog. Ik doe daarom mijn eigen oefeningen 
(geïnspireerd door de Vriezer instructeurs), waarbij 
Ben me van goede adviezen voorziet. Ben zorgt er 
ook voor dat er iedere week wat ander oefenmate-
riaal ligt, zo is het zwemmen iedere keer toch weer 
anders. Na gedane arbeid is het lekker douchen, 
heerlijk warm! Drie keer per week zwemmen is 
 fysiek een beetje te veel, maar anders...
Rolf

ASSEN Noorderbrug
Samen met Dinda, een van onze zwemsters, heb ik 
dit geschreven door haar wat vragen te stellen.
De Noorderbrug is voor mensen met een niet aan-
geboren hersenafwijking en voor mensen met een 
lichamelijke handicap. Het is bedoeld als dagbeste-
ding en je kunt er van alles doen zoals computeren, 
schilderen, kleien, vilten, met keramiek werken, fit-
nessen enzovoort. Alle gemaakte dingen zijn te koop 
in de winkel van de Noorderbrug.
Dinda zwemt omdat het goed is voor haar conditie, 
ze het leuk vindt en het geeft afleiding. Zij vindt dat 
Ben het uitstekend doet en voor iedereen tijd en de 
nodige tips heeft om spieren beter te oefenen of om 
beter te zwemmen. Dit alles begeleid door vrolijke 

muziek. 
Het laatste kwartier 
komen de ballen in het 
water en is iedereen 
fanatiek aan het gooien.
Dinda en Anje

ROLDE maandag-
avond
De groepen zijn nog 
altijd even gezellig en 
kwebbelend, maar er 
worden toch de nodige 
banen gezwommen en 
alle oefeningen worden
altijd keurig afgewerkt. 
We hebben mevrouw 
Hadders al een poosje 
moeten missen in ver-
band met ziekten maar ze knapt al aardig op en we 
hopen dat ze gauw weer komt. We willen mevrouw 
Otto-Noordhuis heel veel sterkte wensen met de 
 revalidatie van haar knie.
Onze vakantie is van 15 juli tot 19 augustus, ieder-
een alvast een fijne vakantie.
Groeten, Tanja

ROLDE woensdagavond
Gelukkig heb ik beter nieuws te melden dan de vori-
ge keer. In groep 1 konden we 2 nieuwe leden ver-
welkomen: Michelle Sikkes en Yfke van der Koogh, 
dus zitten we weer op 8 leden in deze groep. Dan 
de langdurig zieken: Ellen Rolf is al weer een paar 
keer wezen zwemmen, met Froukje Kamping gaat 
het ook goed dus we verwachten haar ook spoedig 
terug. 1 Mei kwam Jantje Dijk het ook weer probe-
ren na maanden van afwezigheid. Dan is de groep 
bijna weer compleet, behalve Jan Meursing (hij 
zwemt alleen de zomermaanden) en Grietje Enting 
(jaarlijks bezoek aan haar zoon in Zuid-Afrika).
Wat betreft groep 2 is er weinig nieuws te melden, 
men is zeer trouw.
Helaas is de watertemperatuur de laatste tijd iets 
minder, het positieve daarvan is dat er goed ge-
oefend wordt, anders wordt men koud. Onder het 
zwemmen kunnen de (kaak)spieren ook wel ge-
traind worden. Wat ik ook nog wil vermelden is dat 
wij kortgeleden bezoek hebben gehad van bestuurs-
leden en stagiaires. Dit is als positief ervaren.
Tot slot: binnenkort gaan we weer met ons allen 
koffiedrinken, zoals elk jaar.
Groeten, Wiep Blauw

SMILDE
Van de afdeling Smilde kunnen wij u vertellen dat 
het seizoen er al weer bijna opzit, op donderdag 30 
mei is onze laatste zwemavond. We sluiten het sei-
zoen als gewoonlijk af met een etentje, dit keer op 
donderdag 6 juni bij het Golden Wok Paleis in Smilde.
Tijdens het etentje zullen we afscheid nemen van 
3 personen, mevrouw Post en mevrouw Hingstman 
stoppen met het zwemmen bij Bartje-Smilde; met 

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

Zink- en Mastiekwerken
Ketellapperstraat 24

9403 VR ASSEN
Telefoon 0592 - 31 58 06



Opgericht 29 september 1959

Aangesloten bij KNZB, NeVoBo en 
de Noord-Nederlandse Handboog 
Federatie

BANK: SNS bank Assen
 rek.nr. 91.49.09.339

CONTRIBUTIES 2013
Juniorleden
(t/m 17 jaar) E 100,00 per jaar
zwemles ABC op aanvraag

Seniorleden
1e sport E 135,00 per jaar
2e sport E  80,00 per jaar

Inschrijfgeld nieuwe leden E 4,50.

DONATEURS
Minimum donatie: E 10,00. Adres-
sen van nieuwe donateurs kunt u 
doorgeven aan de ledenadministra-
tie.

SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is ver-
plicht (informatie bij het be stuur). De 
kosten worden door het lid gedra-
gen. Het dragen van sport kleding 
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 ge deelte 
van deze kosten te vergoeden.

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

secretaris/penn.
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. H. Middelbos-Heijblom
 Molencamp 8
 9451 GJ  ROLDE
 tel. 0592-269473
 Mw. J. Warnders
 Iemstukken 36
 9407 KM Assen
 tel. 0592-371854
 Mw. S. Polling
 Nachtegaalstraat 20
 9481 EJ Vries
 Tel. 0592-542046
 Mw. T. Wight
 Kloosterhout 17
 9408 DL Assen
 Tel. 0592-460654
 Mw. G. Bouw
 Kanaalweg 121
 9421 ST Bovensmilde
 Tel. 0592-414133

www.sportclubbartje.nl

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen.
Want bij het Univé-kantoor bij u in de buurt
staat de deur wagenwijd open. U bent van
harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage premie, een
uitgebreide dekking en een perfecte service.

Univé
Noord-Nederland
0900-0285

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 (11 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!

pijn in het hart, maar de situatie is helaas niet 
 anders. Jammer dames, we zullen jullie missen.
Ook nemen we afscheid van ‘badmeester’ Johannes,
sinds het vertrek van Co was Johannes onze bad-
meester, om gezondheidsredenen stopt hij bij ons. 
Bedankt voor je inzet Johannes. Else onze stagiaire
is ook aan het eind van haar stageperiode gekomen;
Else, we hebben van jouw aanwezigheid genoten. 
Hopelijk heb je veel ervaring opgedaan voor de 
toekomst, veel succes met afstuderen.
De groep kan best wat uitgebreid worden, mocht 
je vrienden, familie, buren o.i.d. hebben die ook 
graag bij ons willen komen zwemmen, nodig ze uit
en neem ze 5 september mee voor een proef-zwem-
sessie. Informatie over ons kunnen ze vinden op 
de website van Bartje: www.sportclubbartje.nl. 
Leuk om te vermelden is dat wij met drie personen 
een bezoek gebracht hebben aan onze collega-
zwemgroep in Rolde. We waren onder de indruk 
van hoe Wiep de groep in een beperkte ruimte oe-
feningen laat doen en hebben inspiratie opgedaan 
voor onze eigen groep!
Op 5 september hopen we jullie weer welkom 
te heten in het water van het Smelthebad van 
 Smilde. Fijne vakantie allemaal! 
Groeten, Gerrie Bouw-Visscher  

VRIES
In Vries gaat alles zo zijn gang, het is altijd een 
gezellige boel.
In februari hadden we een nieuwjaarsvisite, bij de 
koffie kregen we weer de traditioneel gebakken
rolletjes en knieperties van Liesbeth, verder had 
Jacob met zijn aanhang de avond goed verzorgd.
De vrijwilligers werden weer in het zonnetje gezet, 
we kregen allemaal een plant en een cadeaubon.
Wij zwemmen de zomer gewoon door heb ik be-
grepen, dit is geweldig. Ik hoop dat jullie dan ook 
zoveel mogelijk zullen komen.
Veel zwemplezier, Sonja

ABC-GROEPEN
Er zijn nu 9 kinderen bezig met oefenen voor hun 
diploma: zeven voor het A diploma en twee voor 
het B diploma. De kinderen doen vreselijk goed 
hun best en we hopen dat er voor de vakantie op 
4 juli een heleboel kunnen afzwemmen.
De vakantie voor de kinderen is van 15 juli tot 19 
augustus. Ik wens jullie alvast veel zwemplezier in 
de vakantie.
Groeten, Tanja


