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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren 
en andere lezers
Sportclub Bartje bestaat dit jaar 55 jaar en dat gaan we vieren!! 
Op zaterdagmiddag 11 oktober 2014.

Het afgelopen half jaar hebben we natuurlijk onze druk bezochte nieuw-
jaarsvisite op 25 januari gehouden en de algemene ledenvergadering op 
6 mei j.l.

Het gaat goed met onze sportclub. Wij hebben steeds zo’n 200 jonge 
en oudere leden en veel vrijwilligers die – sommigen al decennia lang – 
onze leden ondersteunen of bestuursfuncties vervullen.
Maar nieuwe leden blijven welkom.
Op de website www.sportclubbartje.nl geven we aan hoeveel nieuwe 
leden kunnen worden geplaatst bij de verschillende groepen.
 

ALLEMAAL tot 11 oktober. Nader bericht 
over de precieze invulling van de festivitei-
ten ontvangt u natuurlijk nog en wij hopen 
op een grote opkomst!

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)653394321

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
Het jaar zijn we begonnen met het 
verschieten van het Appeltjestoer-
nooi in Emmen. De 3 teams die 
daar aanwezig waren zijn in hun 
poules 4, 6 en 8 geworden. Ook 
was er een heel damesteam van SC 
Bartje: Daphne, Dagmar en Isis. 
Ze hebben zich kranig geweerd met 
hun 6e plaats van de 17 teams in 

elke poule. In februari was het Speldjestoernooi in 
Sint Annaparochie. De resultaten gaan in goud, zil-
ver en brons. Gijs en Harrie hadden resp. 818 en 
836 punten en dus goud. Het zilver ging naar Tjalle 
(727), Bastiaan (686) en Jesper (728). De schutters 
van het brons waren Rene (532), Dagmar (573), 
Daphne (611), Jelle (659), Joop (650) en Isis (686). 
Zo’n grote afvaardiging hebben we in de historie 
van het boogschieten nog nooit gehad. Heel mooi!
Ons eigen toernooi op zondag 9 maart was voor de 
32e keer perfect georganiseerd. Iedereen heeft zijn 
taak prima vervuld. Bij de opbouw was er alleen 
schrik om de blazoenen voor compound. Het  model 
was te groot voor onze borden. Gelukkig vond 
 iemand ergens in onze bergruimte de zogenaamde 
kookplaten, die wel op de doelen pasten. Deze mo-
gen eigenlijk niet meer gebruikt worden, dit wordt 
volgend jaar dus nog een apart verhaal. 
Er waren 60 deelnemers uit zo’n beetje alle clubs 
binnen de Noord Nederlandse Handboog Federatie. 
Ook van onszelf deden 15 leden mee. De meesten 
vielen vanwege de goede resultaten ook nog eens in 
de prijzen. Het toernooi is vlot verlopen. Jesper had 
de computeruitslagen zeer snel klaar en zodoende 
kon iedereen die dag nog flink van de zon genieten. 
Volgend jaar is de datum zondag 10 maart.
Begin april zijn ook diverse schutters naar het toer-
nooi in Leek geweest, organisatie Noorder Pijl. Er 
waren zes schutters van SC Bartje en enkelen pak-
ten een prijs mee.
Het gaat op de trainingen heel leuk, soms zijn we 
met 20 mensen en dan weer met de helft. Het gaat 
om het plezier. De scores worden vanaf het vertrek 
van Jaap bijgehouden door Rene Hoekstra. U kunt 
weer wekelijks de gemiddelden bekijken van jezelf 
en van anderen. Ik ben zelf meestal aanwezig om 
de punten van de avond te noteren. Zit al vanaf de-
cember in de blessurebank, dus tijd zat om scores 
bij te houden en ook de nieuwe leden te ontvangen 
en onder de boog te brengen.
De nieuwelingen zijn: William, Sebastiaan, Nique, 
Roben en Koen. Van harte welkom mannen.
Er zijn mensen die wegens omstandigheden niet 
meer bij SC Bartje schieten of binnenkort vertrek-
ken: Jelle, Tjalle, Gijs en Jesper. Ook heb ik enige 
leden uitgeschreven: Koos, Sil, Harmtienus, Katinka 
en Filip. We hebben op dit moment 32 schutters.
Aangezien het vergaderen bij de NNHF niet zo vaak 
meer is, kan ik u het beste verwijzen naar de web-
site om te weten wanneer de volgende wedstrijd 
wordt verschoten. Zuidlaren staat vast al in de plan-
ning, ik weet de datum niet. Ook Oudemolen is mij 

onbekend.
Wel kunnen we deze 
zomer weer in Roden 
meeschieten op zon-
dag en woensdag.
Ik wens iedereen een 
goede vakantie toe. 
We schieten indoor 
nog de hele maand 
juni.
Henk Dijksma

Afdeling 
ZITVOLLEYBAL
In het laatste krantje 
waren we geëindigd 
dat wij de eerste za-
terdag in het nieuwe 
jaar aan het Volleer 
toernooi zouden deel-
nemen. Het verslag 
van dit toernooi staat 
op de site (www.
sportclubbartje.nl).
Onze competitiewedstrijden gingen daarna ook 
weer van start. We hebben hele leuke wedstrijden 
gespeeld en hebben hier en daar onze puntjes mee 

gepakt.
Dit seizoen zijn wij weer op de 7e 
plek geëindigd, maar met meer 
punten dan vorig seizoen. 
In het kader van de nationale sport-
week (22 april t/m 25 april 2014) zij 
wij benaderd door de CSG in Beilen 
om de leerlingen daar te laten ken-
nismaken met zitvolleybal. Karin 

gaat daar namens ons heen en verzorgt dit.
We hebben ons ook weer voor het Gesposs toernooi 
in Oss ingeschreven. Hier gaan we 17 mei a.s. naar 
toe.
Op 21 mei a.s. sluiten we het seizoen af met een 
etentje, hier zijn onze vrijwilligers ook voor uitgeno-
digd. Wat moeten we zonder hen.
Van 14 juni t/m 22 juni is het WK in Elblag (Polen),
Karin en Willem gaan daar heen.

Afdeling WATERBASKETBAL
Met het waterbasketbal gaat het 
heel goed, de jeugd is kampioen 
van het noorden geworden en dit al 
voor de tweede keer. De volwasse-
nen zijn zesde geworden. 
SC Bartje organiseert dit jaar het 
NK in het Smeltebad te Smilde op 
zaterdag 24 mei om 13.30 uur.

We komen op dit Nederlands Kampioenschap met 
twee teams, de jeugd en het volwassen team. Er 
doen totaal acht teams mee, dit zijn teams die in 
hun regio de eerste of tweede plek hebben behaald. 
Het belooft dit jaar heel spannend te worden. Dus 
schrijf het in je agenda en kom 24 mei de teams 
van SC Bartje aanmoedigen.
Tanja

ABC ZWEMMEN, maandag Rolde
De groepen zijn niet meer zo groot. Zo heeft Giedo 
afgezwommen voor zijn A diploma, hij heeft het 
super gedaan. En vijf kinderen hebben 21 maart 
afgezwommen voor hun C diploma.
Er zijn nu twee kinderen over, die hard aan het oefe-
nen zijn voor hun A diploma.
Na de zomervakantie start er een nieuwe groep van 
5 kinderen.
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 

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
We hebben een grote eerste groep 
en Ben geeft allemaal goede oefe-
ningen. Later met muziek erbij, dat 
is altijd gezellig. Maar er wordt ook 
veel gepraat, dat hoort er ook bij.
We hebben in maart ook weer de 
zwemvierdaagse gehad, Hans de 
Ruiter en Jannie Pranger deden al 

voor de 26e keer mee! Het was weer gezellig.
De tweede groep gaat ook goed, er is weer een 
nieuw lid bij. 
Drie leden zijn langdurig ziek, we wensen hen beter-
schap toe.
In mei gaan we nog met z’n allen uit eten.
We wensen jullie een fijne vakantie toe, we zwem-
men voor het laatst op maandag 14 juli en beginnen 
het seizoen weer op 1 september.
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag
Donderdagmiddag wordt van 13.30–15.00 uur aan 
conditie, lenigheid en stabiliteit gewerkt. 
Een deel van die tijd wordt gebruik gemaakt van 
materialen ter stimulering van het bewegen.
Doel is het functioneren van het bewegingsstelsel te 
verbeteren c.q. op peil te houden.
Van de eerste les zijn enkele leden langere tijd uit 
de running i.v.m. de gezondheid. Ook vanaf deze 
plek van harte beterschap gewenst.
En, ja.... het is zo weer donderdag en dan spetteren 
we er weer lustig op los.
Ben R.

ASSEN Noorderbrug
We hebben een gezellige groep die fanatiek oefent. 
Jammer genoeg voor mij zijn het allemaal heren.
Dus dames, een gezellig groepje waar het laatste 
kwartier met ballen gegooid wordt.
Iedereen alvast een hele mooie zomer gewenst.
Anje

ROLDE maandagavond
Op de twee maandagavondgroepen gaat het goed, 
alleen hebben we mevrouw Otto al een jaar moeten 
missen door operaties en complicaties. We hoorden 
dat ze net weer geopereerd is, we wensen haar veel 
sterkte toe en hopen haar gauw weer te zien bij het 
zwemmen.
In de tweede groep is mevrouw Boelens na 14 jaar 
gestopt met zwemmen. Margje bedankt voor de ge-
zellige tijd met jou.
We hebben wel een nieuw lid erbij gekregen: 
mevrouw Piening uit Borger, welkom in de groep 
Dickie.
We zwemmen, doen  oefeningen en hebben gesprek-
ken over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Het is fijn dat de watertemperatuur ook goed is de 
laatste tijd, we hebben er lang op moeten wachten 
maar de temperatuur is nu prima.
Tanja

ROLDE woensdagavond
Toen Hennie Middelbos 
me belde en vroeg om 
een stukje voor het 
Bartje-krantje, zei ik 
natuurlijk “Ja, dat doe 
ik wel even”, maar met-
een rees ook de vraag 
wat? Want als er ei-
genlijk niets bijzonders 
gebeurt en naar mijn 
mening een ieder tevre-
den is en er nog steeds 
plezier in heeft, dan is 
daar eigenlijk alles mee 
gezegd. Toch zijn er dit 
keer weer enkele lang-
afwezigen om even te 
noemen. Als eerste 
 Ellen Bolt. Ze heeft vorig jaar ook heel lang niet 
kunnen zwemmen. Terwijl de winter eigenlijk zonder 
gladheid is verlopen, wist zij het toch te presteren 
om op een zondagmorgen een glad stukje wegdek 
te vinden en is met fiets en al gevallen, waardoor ze 
behoorlijk geblesseerd is aan haar arm en knie wat 
al vele weken duurt. Van iedereen van harte beter-
schap. Dan Erwin Jansen, die is aangereden door 
een auto en heeft een verbrijzelde knie. Momenteel 
verblijft hij in De Boshof voor revalidatie, dat zeker 
nog tot eind mei zal gaan duren. Hem wensen we 
heel veel sterkte.
Een heuglijk feit was dat Roelof Warris, met foto 
nog wel, in de krant stond. Hij was 25 jaar vrijwil-
liger bij de A.N.B.O., waar hij mensen helpt bij de 
belasting-aangifte. We zijn trots op jou.
Dan wil ik nog vermelden dat we binnenkort met 
beide groepen weer gaan koffiedrinken. De bedoe-
ling is bij de “Buurderij De Wilde Haan” in Balloo, 
waar onze Michelle woont.
Hartelijke groeten, Wiep en Ids Blauw

SMILDE donderdagavond
Waar blijft de tijd…. Het is zomaar weer mei 2014 en 
hebben we al weer een heerlijk zwemseizoen  achter 
de rug. Deze keer kan ik vermelden dat we er een 
nieuwe zwemmer bijgekregen hebben: Giedo. Giedo 
heeft net zijn diploma A gehaald bij Tanja en hij wil 
nog sterkere been- en armspieren krijgen. Daarom 
oefent hij iedere donderdagavond met Petra, mis-
schien dat hij diploma B en C ook nog gaat halen. 
In de ziekenboeg, of beter gezegd in de ziekenstoel, 
zit Eddy momenteel, tijdens zijn werk is hij ongeluk-
kig terechtgekomen en zit nu met zijn voet in het 
gips: roze gips - dat dan wel weer! Eddy beterschap 
en veel geduld. Gelukkig is mevrouw Post ook weer 
in het bad gesignaleerd, na een verdrietige tijd heeft 
ze haar badpak weer opgezocht en komt af en toe 
weer mee zwemmen.
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 mee voor een proef-zwem-sessie. Informa-

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

Zink- en Mastiekwerken
Ketellapperstraat 24

9403 VR ASSEN
Telefoon 0592 - 31 58 06



Kopij voor het volgende Bartje-krantje 
graag inleveren voor 14 november 2014!

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 vele jaren is 
het mogelijk om maandelijks in deze loterij mee te spelen 
voor Sportclub Bartje. 50% van de inleg (12,50 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 alle gegevens!

tie over ons kunnen ze vinden op de website van 
Bartje: www.sportclubbartje.nl. 
Dit seizoen sluiten we binnenkort weer af op de 
voor ons vertrouwde manier! Fijne zomer allemaal 
en we zien elkaar weer op donderdag 4 september.
Gerrie Bouw-Visscher  

VRIES
Bartje Vries, zwemmen groep 1. Dan heb ik het 
over een aardige en hechte, positieve groep 
mensen die betrokken zijn bij en met elkaar, ver-
bonden door het zwemmen, en de reden van het 
lidmaatschap is dat we allemaal één of meerdere 
mankementen hebben. Daarbij proberen we al-
lemaal om zolang mogelijk mobiel te zijn en te 
blijven of om de pijnklachten te verminderen. Dit 
alles onder leiding van zeer gedreven en betrokken 
bewegingsdeskundigen. Daarnaast ook nog de 
vrij willigers op het droge, die zo nodig de mensen 
met pijnklachten en/of een handicap, waar nodig, 
uitkleden (nee ze zijn niet van de belastingdienst), 
in het water helpen en er nadien weer uittakelen, 
en vervolgens weer behulpzaam zijn om de zwem-
mers waar nodig in de kleren te helpen. Het is niet 
voor niets, dat al deze betrokken mensen jaarlijks 
tijdens de Nieuwjaars-borrel annex spelletjesavond 
door beide zwemgroepen van Bartje Vries in het 
winterzonnetje worden gezet!
Bewegen naar vermogen, gekenmerkt door gezel-
ligheid met af en toe spraakwatervallen in en om 
het water. We doen diverse oefeningen of water-
activiteiten, en voor één keer op muziek (dankzij 
de stagiair). En er komen dan erg diepzinnige 
opmerkingen boven (water), met conclusies zoals 
b.v.: te breed zijn voor je lichaamslengte of een 
andere diepzinnige opmerking te klein zijn voor de 
B.M.I., ja het is maar hoe je het bekijkt……  
Dan zijn er twee zwemmende leden, met beiden 
een fanclub van één persoon aan de rand van het 
bad, die de verrichtingen van hun oogappel goed-
keurend volgen.
De groep heeft vaak een wisselende samenstelling
vanwege ziekte of door operaties en langdurige 
revalidatie. Ook hebben we afscheid genomen van 
leden omdat niet voor ieder ziektebeeld bewegen 
in het water een geschikte therapie is, of in een 
ander geval: afscheid voor goed.
Na afloop van onze intensieve ‘watermovements’ is 
er nog genoeg tijd voor een heerlijke kop thee of 
een bakkie troost met iets lekkers. Even napraten, 
een grap of een grol, of wetenswaardigheden uit-
wisselen. Ook als iemand ergens mee zit of iets 
vervelends of ergs heeft meegemaakt is er altijd 
een luisterend oor. Als de koffie- of theetijd voorbij 
is, dan is het ook alweer tijd voor de Bart-genoten 
om weer huiswaarts te gaan met eigen vervoer of
met de taxi. Nog veel bad- en zwemplezier gewenst. 
Wiesje Vos

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

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 BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

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

ZWEMMEN
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: maandag 19.00-19.45 uur
   19.45-20.30 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845
contact:
–  Mw. J. de Haan-Boers, Molenstraat 

223, 9402 JN Assen, tel. 0592-344670

  donderdag 13.30-14.15 uur
   14.15-15.00 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845

DE BONTE WEVER - groep Noorderbrug  
  woensdag 12.00-12.45 uur
contact:
–  De Noorderbrug, mw. S. van der Born,
 tel. 0592-300831

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
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

ZWEMLES voor kinderen vanaf ± 6 jaar 
ROLDE - zwembad MARIËNCAMP
training: maandag 17.45-18.15 uur
   18.15-19.00 uurtrainer:
– Mw. T. Wight, Kloosterhout 17, 9408 DL 
 Assen, tel. 0592-460654 / 06-27173199

TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG            tel. 0592-318641
DE TIMP  tel. 0592-344888
DE BONTE WEVER  tel. 0592-356000
MARIËNCAMP tel. 0592-241541
SMELTEBAD tel. 0592-413150
DE BRINK tel. 0592-541841

AFDELINGEN SC BARTJE


