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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren 
en andere lezers
De zomer nadert en Sportclub Bartje heeft een druk jaar achter de rug.
Ons 55-jarig bestaan op 11 oktober 2014, twee koninklijke onderschei-
dingen voor langdurige actievelingen binnen onze club, Henk Dijksma bij 
de jubileumviering en Tineke Oberink bij de jaarlijkse lintjesregen in april 
2015, een drukbezochte nieuwjaarsvisite in januari in Grolloo en de on-
langs gehouden algemene ledenvergadering zijn een paar hoogtepunten.

Onze beide waterbasketbalteams hebben meegedaan aan de landelijke 
kampioenschappen in Winterswijk!

Het gaat dus 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.

Een prettige zomer gewenst!

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

Kopij voor het volgende 
Bartje-krantje 

graag inleveren voor 
21 november 2015!

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
In het vorige nummer van het 
Bartje-krantje ben ik geëindigd 
met de verwachte opkomst voor 
de funwedstrijd in Muntendam bij 
True Flight. Jullie hebben mij niet 
teleurgesteld, we waren daar met 
15 schutters. Iedereen heeft veel 
plezier gehad en de resultaten wa-
ren prima. In januari zijn we met 

4 teams naar het appeltjestoernooi geweest. Deze 
keer werd het door de Vrijheid en NNHF georgani-
seerd in De Zwet in Zuidlaren. Voor Dagmar was dit 
echt een thuiswedstrijd, want ondanks lid bij ons in 
Assen woont ze naast deze sporthal. Ik heb geen 
uitslagen van deze editie gekregen, maar mij heugt 
nog dat we behoorlijk in de middenmoot zaten. Ook 
van de wedstrijd op 1 februari in Sint Annaparochie 
heb ik geen uitslagen gezien. Het was er wel leuk 
met 3 afstanden te schieten. We waren hier met z'n 
tienen.
Ik vind het nu tijd om even te melden dat diverse 
leden ons in het afgelopen jaar hebben verlaten. Er 
staan nog 30 mensen op de lijst per 31-12-2014. 
Toch zie ik weer nieuwe aanwas en ik wil ze hier 
melden en welkom heten: Filipe Dijkstra, Harrie 
Brinks, Erik Kraft, Leon Bartels en wellicht Laura 
Toxopeus en Myrthe van Wakeren. Afgemeld na ja-
ren lid is Hergen Brouwer per 30 april jl. We zullen 
hem missen!
Dan ga ik nu verder met ons eigen toernooi op zon-
dag 8 maart in de grote zaal van De Spreng. Het 
deelnemersaantal viel wat tegen, maar SC Bartje 
was met een grote groep. Iedereen heeft prima 
meegeholpen met opbouw en afbraak van het toer-
nooi. Het computerprogramma baarde de meeste 
zorg vanwege het plotselinge afhaken van René. 
Gelukkig hebben Daphne en Bastiaan de zaak goed 
overgenomen op zaterdagavond! Van alle Bartje-
schutters wil ik hier het resultaat laten zien. De 
verschillen zijn groot wegens de verschillende typen 
bogen: Nadine 134, Roberto 177, Hergen 517, Henk 
517, Daniel 286, Sterre 230, Bastiaan 341, Kaan-
than 336, Filipe 480, Daan 410, Christiaan 238, 
Dagmar 441 en Daphne 436. Volgend jaar doen we 
het weer op zondag 6 maart 2016.
Op 26 april zijn we in Muntendam geweest om te 
eenendertigen!! Dit houdt in: probeer als team 
van 2 schutters met verplicht 6 pijlen 31 punten 
te schieten. Een heel leuke opzet. We waren met 4 
teams van SC Bartje aanwezig, die overigens fan-
tastische namen hadden verzonnen. Team Dagmar/
Henk 7e, Kaanthan/Hans 8e, Isis/Nadine 10e en 
Sterre/Daniel 13e van de in totaal 18 teams.
Tot slot wil ik meedelen dat het met de Federatie 
niet goed gaat. Eerdaags zal de slotvergadering zijn 
in Beilen, of er komt alsnog een nieuw bestuur. Er is 
nodig een voorzitter en een goede secretaris, even-
als andere bestuursleden. Voor secretaris is Daniel 
Bouman van onze club doorgegeven. De ledenadmi-
nistratie komt in handen van Simone Piers. Penning-
meester blijft Hans Wilbrink. We wachten af.

De interne competitie binnen onze club wordt accu-
raat bijgehouden door René en de scores liggen bij 
mij ter inzage.
We zingen verder de maand juni nog uit en de laat-
ste trainingsavonden zijn dinsdag 30 juni en woens-
dag 1 juli 2015, we starten weer op dinsdag 25 au-
gustus a.s. Dus schrijf dit even in de agenda.
Ik hoop dat we snel beter weer gaan krijgen zodat 
ook buiten geschoten kan worden in Roden. We zijn 
weer welkom op woensdagavond en zondagmorgen 
op het korfbalveld.
Voor de rest wens ik allen een heel fijne vakantie en 
zie jullie eind augustus graag weer terug.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
DUTCH TOURNAMENT
Op 3, 4 en 5 juli wordt er in de 
Stadsbroekhal in Assen (naast De 
Bonte Wever) een groot internatio-
naal zitvolleybaltoernooi gehouden 
onder de naam Dutch Tournament.
Het is een toernooi waar landenteams 
(zowel dames- als herenteams) van 
over de hele wereld aan meedoen. 

Vind je het leuk om de wereldtop te zien spelen?
Vrijdag wordt er gespeeld van 18.00 tot 21.00 uur,
zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur en zondag van 
10.00 tot 18.00 uur.

DRINGENDE OPROEP         DRINGENDE OPROEP
Onze situatie is nog steeds hetzelfde. 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand in uw om-
geving die geïnteresseerd zou kunnen zijn? U bent of 
hij/zij is m.i.v. het nieuwe seizoen van harte welkom 
om een keer te komen kijken of liever nog mee te 
doen natuurlijk. 
We trainen in De Timp op woensdag van 20.00 
tot 21.30 uur.
Bij belangstelling graag even een berichtje vooraf.

Afdeling WATERBASKETBAL
Zaterdag 30 mei 2015 was het NK 
waterbasketbal in Winterswijk. Bei-
de teams van Bartje hadden zich via 
de regionale toernooien geplaatst 
voor dit NK.
Het volwassen team was ingedeeld 
bij: De Tubanten, SRS Uden, Vasa 
Winterswijk. Het jeugdteam was 
ingedeeld bij: Svg Den Bosch, Jum-

ping Blue Roden en Gesposs. De wedstrijden begon-
nen om half 2. 
De eerste wedstrijd moest het jeugdteam tegen Ges-
poss, deze wedstrijd verloren ze met 3-6. De tweede 
wedstrijd moest ze tegen Jumping Blue Roden, ze 
wonnen met 6-2. De derde poulewedstrijd was tegen 
de huidige Nederlands kampioen Svg Den Bosch, 
deze werd verloren met 5-1.
De eerste wedstrijd van het volwassen team was 
tegen Vasa, deze werd verloren met 1-7. De tweede 
wedstrijd tegen SRS Uden werd verloren met 1-3. 
De derde wedstrijd was tegen De Tubanten, deze 
werd met 18-0 verloren
Het volwassen team moest tegen Jumping Blue 
Roden om de 7e en 8e plaats strijden. Hierbij won 
Roden met 8-2 en werd het volwassen team 8e van 
het toernooi.
Het jeugdteam moest tegen SRS Uden strijden om 
de 5e en 6e plaats, zij wonnen met 7-1 en werden 
hierdoor 5e.
De finale was tussen De Tubanten en Den Bosch en 
werd gewonnen door De Tubanten
Eindstand van het NK: 1 De Tubanten, 2 Den Bosch, 
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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 

3 Gesposs, 4 Vasa, 5 SC Bartje 2, 6 Uden, 7 Jum-
ping Blue Roden, 8 SC Bartje 1.
Het was een sportief toernooi. 
We trainen nog door tot en met 17 juni en dan va-
kantie. De eerste training is weer op 2 september.
Iedereen een goede zomervakantie gewenst.
Waterbasketballers SC Bartje

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Bij onze beide groepen is de op-
komst altijd goed. Ben begint altijd 
met oefeningen en het laatste kwar-
tier met muziek erbij. Dat gaat heel 
goed. In februari hebben we weer 
onze zwemvierdaagse gehad, Janny 
Pranger en Hans de Ruiter deden 
voor de 27e keer mee!

In juni gaan we nog een keer uit eten bij Harry in 
Balloo. 
De laatste zwemavond is 29 juni en we beginnen 
weer op 17 augustus.
Alvast een prettige vakantie gewenst.
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag
Ik vind het altijd weer mooi te zien met hoeveel 
animo de deelnemers wekelijks naar het zwembad 
komen. Gebruik makend van het zwembad en te 
profiteren van de voordelen die het bewegen in het 
water ons biedt. De sfeer waarin dit gebeurt geeft 
ook verbondenheid met elkaar. Enthousiast worden 
de aanwijzingen voor de oefeningen door ieder op 
eigen inzicht uitgevoerd. De oefeningen zijn gericht 
op behoud van stabiliteit, soepelheid, kracht en con-
centratie, kortweg onderhoud van het lichaam.
Het zwemmen draagt bij aan het normaliseren van 
deze jachtige tijd, houdt ons mee in balans.
We naderen het einde van het seizoen, en kunnen 
weldra onze vakantieplannen gaan uitvoeren.
Ieder een mooie zomertijd toegewenst, Ben

ROLDE maandagavond
We hadden de groepen allemaal bijna weer compleet 
nadat een aantal leden door ziektes niet kon zwem-
men, krijgen we het bericht dat het Zwembad De 
Trans dicht moet voor een aantal reparaties. Maar 
het zou maar voor drie weken zijn in de meimaand, 
inmiddels - zoals dat gaat bij verbouwingen - is dat 
verlengd naar half juni en nou maar hopen dat het 
half juni ook echt weer open gaat.
ABC groepen
Ook voor de diplomagroepen kan er niet gezwom-
men worden in De Trans, gelukkig kunnen we een 
paar uur huren in De Bonte Wever.
Want zo’n poos niet zwemmen is als je aan het oefe-
nen bent voor je diploma wel lang.
De jongens en meisjes moesten wel even wennen 
aan zo’n groot zwembad met zoveel lawaai, maar ze 
doen heel hard hun best en met tijdelijk twee zwem-
instructeurs die les geven gaat het supergoed. 
Meester Stefan helpt tijdelijk zodat we de paar les-
sen die we hebben goed kunnen benutten. Stefan 

bedankt dat je elke keer 
wil bijspringen als er 
problemen zijn. Tanja

ROLDE woensdagavond
We hebben 24 januari 
een gezellige Nieuw-
jaarsvisite gehad, leuk 
toneelstuk en een 
grote verloting met veel 
mooie prijzen. Onze le-
den waren goed verte-
genwoordigd.
Wat het zwemmen op 
de woensdag betreft, 
er zijn veel zieken en 
daardoor veel afwezi-
gen. In groep 2 kun-
nen nog nieuwe leden 
geplaatst worden! Wie mensen weet waar zwem-
men als therapie goed voor is: stimuleer ze om bij 
‘Bartje’ te komen zwemmen, het water is heerlijk 
op temperatuur en het plezier in zwemmen is groot. 
Daar het zwembad nu wordt gerenoveerd, hebben 
we een aantal keren geen zwemmen. De verwach-
ting is dat het bad na deze renovatie weer voldoet 
aan alle vereiste normen en dat de meeste leden 
weer gezond en wel terugkomen.
Erwin en Bert uit de eerste groep zijn verhuisd en 
hebben nu allebei een prachtig nieuw appartementje.
Binnenkort gaan we met de twee groepen na het 
zwemmen weer koffiedrinken, een traditie van een 
keer per jaar die al lang bestaat.
We hopen dat we deze zomer weer veel zwem-
plezier zullen hebben. Hennie Middelbos

SMILDE donderdagavond
Hallo allemaal, alweer het laatste krantje van het 
seizoen en dus ook het laatste berichtje over het 
zwemmen van de afgelopen maanden.
2 maanden geleden was er sprake van dat één van 
de twee Arjens zou gaan verhuizen, waar we ove-
rigens niet erg blij mee waren. Hij is onze invaller 
voor o.a. Martijn, als zijn begeleider er niet is. Arjen 
doet dit fantastisch. Was wel erg sneu voor Arjen dat 
de verhuizing niet doorging, hij had zich er erg op 
verheugd, maar wij vinden het fijn dat hij toch bij 
ons blijft. We kunnen je eigenlijk niet missen joh. De 
verhuizing van de andere Arjen is wel doorgegaan, 
maar die blijft in de buurt wonen en dus bij ons 
zwemmen. 
Onze zwemster Annie heeft heel wat zwemavonden 
moeten missen dit seizoen. Zij kampte erg met haar 
gezondheid, maar ook die is gelukkig weer helemaal 
in orde. Fijn Annie en we hopen dat het volgend sei-
zoen beter gaat, zodat je er dan weer elke donder-
dag bij bent.
Ook zijn we natuurlijk blij dat mevrouw Post na haar 
winterstop weer in ons midden is. Petje af hoor dat 
je toch de moed weer hebt kunt vinden om elke 
donderdag weer trouw in ons midden te zijn.
Ja en dan onze Selma, ook een echte doorzetter. 
Elke donderdag weer ploeteren voor haar C diploma. 
Ze doet heel goed haar best en het gaat niet altijd 
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•	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



Cheque voor zwembad De Plons
Sportclub Bartje heeft 1000 euro gegeven voor de 
renovatie van 
het zwembad 
De Plons in 
Vries. Van de 
opbrengst van 
onze amaryllis-
actie in het na-
jaar van 2014. 
Bartje maakt 
al tientallen 
jaren gebruik 
van het bad.

zoals ze wil, maar het valt dan ook niet mee, je moet 
er ook best veel voor doen hè meid? We hadden het 
eerst gepland om C nog voor het nieuwe seizoen te ha-
len, maar dat was toch te veel van het goede. In sep-
tember zien we wel weer en gaan we verheugd verder, 
zo gauw ze er klaar voor is gaan we het diplomawem-
men aanvragen. 
Onze benjamin Guido is ook weer lekker fanatiek bezig 
geweest de laatste weken. Hij werkt samen met Petra 
hard aan zijn conditie. Naast het leren duiken wordt 
ook het ‘bommetje’ geoefend. 
4 Juni gaan we zoals gewoonlijk het zwemseizoen af-
sluiten met z’n allen. We gaan dit doen met een lekker 
etentje bij de wok, wat vast gezellig wordt!
We beginnen weer met frisse moed op donderdag 3 
september. Tot dan. Ik wens jullie allemaal een heel 
fijne vakantie met lekker zonnig weer.
Groetjes van Frouni

VRIES dinsdagavond
Zoals gewoonlijk zitten we gezellig bij elkaar te klet-
sen, onder het genot van een kopje koffie! Het is 
dinsdagavond 28 april. Sonja is ook gearriveerd en 
ze wil met ons de problematiek van de sluiting van 
‘ons zwembad’ nog maar weer eens bespreken. De 
financiële toestanden liggen voorlopig achter ons, na 
alle acties die we gevoerd hebben zijn we dusdanig 
optimistisch dat we denken dat die ontbrekende dui-
zendjes er zeker zullen komen?!?!
Het gaat vanavond over onze eventuele zwemavond 
in De Bonte Wever. We moeten beslissen of we op de 
dinsdagavond (enigszins laat) of toch liever op de don-
derdagavond willen zwemmen. Gelukkig mogen we 
daar nog even over nadenken. Door dit hele gebeuren 
ontstaat er een druk gekakel, nóg drukker dan bij ons 
normale kopje koffie. En dan heb ik het alleen nog 
maar over onze activiteiten ná het zwemmen!
Juist tijdens de zwemlessen maken we ons pas écht 
druk! Hoofd naar rechts, hoofd naar links. De benen 
achteruit en dan weer vooruit. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, maar echt alles krijgt een beurt. Natuurlijk 
hebben we allemaal onze probleempjes, de één kan 
dit niet, de ander dat niet. Gelukkig trekken onze bad-
meesters en -juffen allemaal één lijn, we mogen al-
leen dát doen wat in ons vermogen ligt. En hoezeer we 
thuis soms somberen over al deze dingen, tijdens het 
zwemmen op de dinsdagavond valt alles van ons af. 
We zijn nèt een stelletje pubers! En dan te bedenken 
dat we dit al zó lang volhouden! 20 jaar is heel ge-
woon. Als dit geen goed teken is...
Eigenlijk is het best moeilijk om een stukje voor ons 
krantje te schrijven. Telkens schieten me dingen te 
binnen, die de afgelopen tijd indruk op ons maakten. 
Had iemand van ons er ooit bij stilgestaan dat ons bad 
‘De Plons’ zou gaan sluiten? Vanwege de vele manke-
menten zullen we hier niet aan ontkomen. Er valt, zo 
hebben we begrepen, niets meer te repareren, er moet 
gerenoveerd worden! Er moet maar liefst E 700.000 
worden opgehoest. Hoe verzinnen ze zoiets? Maar laat 
er nu toch al heel veel binnen zijn! Het komt in orde, 

Koninklijke onderscheiding 
voor Tineke Oberink
Op vrijdag 24 april werd een compleet verraste Tineke
Oberink door burgemeester Hans van der Laan van de
gemeente Noordenveld namens de koning  vereerd met
een koninklijke onderscheiding. Sportclub Bartje had 

deze aangevraagd omdat 
Tineke al ruim 35 jaar train-
ster is bij onze zwemafdeling

 in Vries. Daarnaast heeft zij
 jarenlang vrijwilligerswerk
 verricht voor o.a. de filatelis

ten en de schilder club in haar 
woonplaats Roden.

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:
– D. Bos, Meerpaal 288, 9732 AS 
 Groningen, tel. 06-53463681

JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– D. Bos, Meerpaal 288, 9732 AS 
 Groningen, tel. 06-53463681

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

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

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, Oudedijk 11a, 9464 TH 
 Eexterzandvoort, tel. 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@kpnmail.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, Oudedijk 11a, 9464 TH 
 Eexterzandvoort, tel. 06-27173199

AFDELINGEN SC BARTJE

www.sportclubbartje.nl

eindelijk ben ik daar nu toch ook zeker van. 
En hopelijk kunnen wij onze stramme ledematen toch 
nog enigszins soepel houden in De Bonte Wever, vanaf 
september t/m februari.
Tot dan en ik sluit met de wens dat het voor ons alle-
maal een erg goede zomer zal worden!
Riek van Hemel-Birza


