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Beste leden, donateurs, vrijwilligers,
sponsoren en andere lezers
Het sportseizoen is weer bijna ten einde.
Inmiddels is de goed bezochte jaarlijkse leden
vergadering weer achter de rug.
En de nieuwjaarsvisite in Grolloo was weer erg
gezellig.
Het gaat goed met Bartje. De handboog-afdeling
bloeit als nooit te voren.
Het zitvolleybal zit (ook landelijk) in een dip.
Wij zijn aan het bekijken of en hoe deze tak van
sport doorgang kan vinden.
Onze zwemmers uit Vries blijven tot de opening
van het v
 ernieuwde zwembad de Plons op 9 juni
welkom in De Bonte Wever.
Wij wensen u allen een
mooie zomer en hopen u
in het sportjaar 2016/2017
weer te begroeten.
Anneke Kloppenborg,
voorzitter

BOEK over zwembad PLONS in Vries

Al vanaf 1973 genieten mensen met een beperking van
het warme water in Plons. Ook leden van Sportclub
Bartje beleven iedere week veel plezier in het zwembad.
In het boek ontroerende, spannende en ongelooflijke
verhalen, een historie die prachtig in woord en beeld is
samengevat in een uniek boek.
Het verschijnt in september 2016, is in kleur gedrukt en
heeft een formaat van 24x27cm. Prijs E 17,50 tijdens de
voorintekening. Na 1 augustus 2016 kost het E 22,50.
Teken nu in voor deze bijzondere en unieke uitgave.
Mail uw naam, adres, postcode + woonplaats, telefoon,
e-mail en het aantal exemplaren dat u wenst naar:
redactieplonsboek@visio.org met als onderwerp ‘Voor
intekening Plons boek‘.

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

KOPIJ
voor het
volgende
Bartje-krantje
graag
inleveren
vóór
18 nov. 2016!!

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
In het Bartje-krantje van november 2015 is melding gemaakt van
mijn gezondheidsprobleem. Daarom is toen geen artikel over het
boogschieten verschenen. Ik hoop
overigens nog veel clubartikelen
te mogen schrijven en ga daar nu
ook weer mee beginnen. Allereerst
moet ik wegens waarneming bij
de schietafdeling Joop, Bastiaan en Daphne heel
hartelijk bedanken. Ook Connie heeft in dit kader
een flinke steen bijgedragen. Alles is perfect blijven
lopen en er is zelfs in onze opbergruimte het een en
ander zeer positief veranderd. Er is nu bijvoorbeeld
een kast met spullen voor linkse schutters alsook
een kast met spullen voor rechtse schutters.
Het ledental aan het eind van 2015 was dertig. De
mensen die nieuw zijn heten Loura, Mats, Chiel,
Paulien, Tessa, Herman, Martin, Saskia, Celina en
Myrthe. In 2016 zijn erbij gekomen Appie, Arie en
Lois. Iedereen hartelijk welkom en ik hoop dat u
veel plezier aan deze tak van sport beleeft.
In Emmen was 24 januari jl. het Appeltjes-toernooi.
Daar waren 31 teams aanwezig, waaronder 4 van
SC Bartje. We werden 21, 23, 24 en 30e en hebben
veel plezier gehad. Bij winnen van dit toernooi is het
de bedoeling dat deze club de wedstrijd van het volgende jaar organiseert, dus ook in dat kader hebben
jullie het goed gedaan. Het is nl. een hele organisatie, en dat in de winter.
Ik kom daarmee snel op ons eigen toernooi, wat we
wel jaarlijks houden in de grote zaal van De Spreng.
Op zondag 6 maart was het weer zover, de 34e
editie stond weer voor de deur. Het aantal deelnemers was 57 schutters, waarvan 10 van SC Bartje.
Ik heb mij opgeworpen als scheidsrechter en schoot
dus niet mee. Iedereen heeft weer bij de opbouw en
afbraak zijn steentje bijgedragen. Geweldig mensen
en bedankt. De uitslagen 2016: Bastiaan 305 (30m),
Joop 411, Isis 393, Daan Kors 419, Dagmar 333,
Loura 331, Saskia 250, Martin 509, Erik 257 en Herman 299. De verschillen zijn soms groot, maar dat
komt door het gebruik van diverse soorten bogen
met vizier en zonder. De 35e editie staat gepland op
zondag 5 maart 2017.

Ook op 3 april zijn nog schutters van Bartje naar
Leek geweest om een 25m toernooi te schieten. Ook
hier was geen grote opkomst. Uitslagen: Bastiaan
403, Saskia 226, Daan 445, Daphne 417 en Dagmar
398. De Noorder Pijl gebruikt bij hun toernooi altijd
ons schietnet en deze wordt daarna ook weer gebruikt in Groningen bij het Rapalje festival in juni.
Nog even wat info verder voor de Bartje-leden. Het
schieten gaat door t/m 22 juni op de dinsdag- en
woensdagavonden binnen, daarna kunnen we op
woensdagavond net als vorig jaar buiten schieten bij
De Spreng. 17 en 18 mei zijn uitgevallen wegens het
afnemen van examens. Men gebruikt hiervoor ook
onze schietruimte en deze staat vol met stoelen en

tafels, zodat wij er niet meer bij kunnen.
Ook van het federatiefront kan ik melden dat er een
nieuw bestuur is gekomen en dat de NNHF dus nog
in leven is. Van hen hebben we afgelopen december als cadeau 25 trainingspijlen ontvangen. Deze
komen altijd van pas.
Onze adverteerder A7 Handboogsport is gestopt
met zijn allround verkoop van spullen. Hij heeft zich
toegelegd op compound en dan met name van een
merk Darton. Wel heeft hij nog gezorgd voor levering van de stroken voor de nieuwe achterwand.
In februari hebben Bastiaan, Joop, Nique, Felipe en
zijn vader hard gewerkt om deze wand in elkaar te
zetten. Het is een hele dag werk om alles pas te
krijgen. Bartje wordt in ieder geval bedankt voor het
mogelijk maken van deze constructie.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en sluit af met
te melden dat op dinsdag 23 augustus de hal weer
open is voor ons.
Henk Dijksma

Afdeling WATERBASKETBAL
We hebben nu alweer 2 toernooi
dagen gehad met beide teams.
Het laatste toernooi werd 23 april
gehouden in Smilde en het was tot
de laatste wedstrijd superspannend
wie kampioen zou worden van het
noorden, het jeugdteam van SC
Bartje en Jumping Blue van Roden
stonden tot de laatste wedstrijd
gelijk in punten. Deze laatste wedstrijd moesten ze
tegen elkaar, nou dat hebben we geweten!
Wat een spannende wedstrijd wisten beide teams
hiervan te maken, na de eerste helft stond het
jeugdteam met 2-0 achter. Tot een minuut voor het
einde was het 2-1, gelukkig wist het jeugdteam
nog 2 keer de bal in de basket te krijgen, het laatste doelpunt werd 2 seconden voor het eindsignaal
gescoord. Hierdoor werd het jeugdteam kampioen
van het noorden. Ook moest SC Bartje 1 nog hard
zwemmen, aangezien ze aan het begin van het
laatste toernooi gedeeld derde stonden met Flying
Red van Roden, zij hebben er alles aan gedaan maar
konden het helaas niet redden in de onderlinge wedstrijd en zijn hierdoor 4e geworden van het noorden.
Beide teams doen 21 mei mee op het NK in Oss
Het jeugdteam doet mee om de landstitel en SC
Bartje 1 doet mee met de Osscup-golfslag samen
met 3 teams. We hopen op een gezellig en sportief
toernooi, in het volgende krantje zal ik jullie vertellen hoe het afgelopen is. Maar zijn jullie nieuwsgierig
hoe de beide teams het gedaan hebben: hou de
website van Bartje in de gaten, want hier worden de
uitslagen van het NK zeker op vermeld.
We wensen iedereen een goede z
 omer toe met veel
zonneschijn.
Teams waterbasketbal

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Misschien hebben jullie het al gehoord, maar het gaat met het aantal van de zitvolleyballers niet zo
goed. Ondanks alle inspanningen
om nieuwe leden te krijgen is dit
niet gelukt. Momenteel zijn er maar
een paar leden meer.
We proberen wel van alles uit de
kast te halen om te blijven bestaan.
Mocht dat allemaal niet lukken dan gaan wij met
ingang van het volgende seizoen niet verder. Hoe
jammer wij dit ook vinden.

Wil jullie er nog wel even op attent maken dat wij
het eerste weekend van juli nog wel een internationaal zitvolleybal toernooi in Assen hebben.
Dit vindt plaats in de Stadsbroekhal.
Houd ook onze website hierover in de gaten!

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
In augustus zijn wij weer begonnen
met het zwemmen en daar hadden
ze allemaal wel weer zin in.
Ben geeft oefeningen en soms met
muziek er bij. Er zijn een paar zieken, wij wensen hen beterschap
toe. In maart hebben wij weer
onze zwemvierdaagse gehouden,
alle deelnemers kregen een medaille en het is altijd
gezellig. In juni gaan wij nog uit eten. De laatste
zwemavond is 4 juli. We beginnen weer op de laatste
maandag in augustus.
Wij wensen jullie een goede vakantie toe.
Jannie de Haan
ASSEN donderdagmiddag
Met 2 zwemgroepen kijken we terug naar een perio
de van met elkaar in beweging komen. Dit gaat met
grote stappen en kleine dribbels, hoog op de tenen
en lager op de hielen. Ook met de armen hoog door
de lucht, achter in de nek of ver achter de rug langs
enz. Dan worden ballen, stokken, slurven, dumbels,
of planken enz. ingezet en wordt er veel met allerlei weerstandsvormen gewerkt. Ook is er ruimte
voor deelnemers(-sters) om zelfstandig aan conditie
of revalidatie te werken. Naast alle inzet wordt ook
altijd ruimte gezocht en gevonden waaruit de betrokkenheid met elkaar blijkt.
Een speciaal moment was wel het overlijden van
Tjitske. De uitvaart werd door velen van ons bijgewoond. Hoe geliefd zij bij ons was, werd enorm
bevestigd door hetgeen dat werd gedeeld door hen
die het woord voerden. Een warme persoonlijkheid,
en een spil in de familie. Dat een pijnlijk gemis, met
veel verdriet.... toch ook mooi en vredig kan zijn!
Met Tjitske als voorbeeld willen ook wij de komende
tijd ons beste beentje voorzetten.
Ben
ROLDE maandagavond
Dit stukje is speciaal voor Geertje.
In de groepen gaat het prima, de overwinteraars
zijn weer terug en de groepen zitten dan ook weer
lekker vol. Er is een aantal dames die hun huis in de
verkoop hebben of een nieuw huis aan het z
 oeken
zijn. En daar wordt tijdens het zwemmen ook veel
over gepraat. Zo lijken we af en toe meer een ma
kelaarskantoor dan een zwemgroep. Maar altijd
gezellig en het is dan ook altijd leuk om voor deze
groepen te mogen staan.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie.
Tanja

Administratieservice Westerhof
• bedrijfsadministratie
Kastanjelaan 4
• salarisadministratie
9431 EJ Westerbork
• loon- en omzetbelasting email: h_westerhof@wxs.nl
• belastingaangifte
Tel. 06-53 404 818
Fax 0593-370645
{ook particulier}

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

ABC groepen
Bij de diplomagroepen hebben we het heel druk.
We gaan 9 mei proefzwemmen voor B met zeven
kinderen en als ’t goed gaat gaan we 24 mei diplomazwemmen. Maar ze doen het zo goed, dus dat
is geen probleem.
Er zwemt ook nog een groepje van zes kinderen die
aan het oefenen zijn voor diploma A en zij doen ook
heel goed hun best.
Sundi is aan het oefenen om recht te springen en de
zwemslagen nog mooier te doen.
Tanja
ROLDE woensdagavond
Momenteel hebben we in de eerste groep 6 leden
en in groep 2 nog maar 5, want ons zeer trouw lid
Trui Westebring heeft na bijna 24 jaar onze club
moeten verlaten. Volgens haar eigen zeggen: "het
gaat niet meer". Dat vinden wij heel jammer.
Vorig jaar rond deze tijd hadden wij nog 8-9 zwemmers per groep. Dus kunnen wij zeker nog nieuwe
leden gebruiken, zegt het voort, zegt het voort.......
Omdat Koningsdag en 4 mei op woensdag vielen
hebben wij die dagen ook niet gezwommen. Daardoor is ons gebruikelijke koffiedrinken met beide
groepen er nog niet van gekomen, maar wat in het
vat zit verzuurt niet.
Verder wensen wij Ellen veel sterkte en beterschap.
Zij krijgt 10 mei haar tweede nieuwe knie, dus zal
zij een paar maanden niet kunnen zwemmen.
Fokko kan wegens huidproblemen een poosje niet
zwemmen, ook hem wensen wij van harte beterschap.
Tot slot wens ik iedereen een mooie zomer met veel
zonneschijn en natuurlijk veel zwemplezier.
Groeten, Wiep Blauw
SMILDE donderdagavond
Bij ons op ‘de Smilde’ hebben we het afgelopen seizoen gekampt met ziekte/operaties/ongelukken.
Daardoor heeft een aantal mensen niet of bijna niet
gezwommen. Gelukkig is Geesje weer van
de partij en vinden de
operaties die Giedo
moet ondergaan in mei
en de maanden daarna
plaats. We hopen hem
in september er weer bij
te hebben, want het is
zo saai als hij er niet is
:). Ype revalideert nog
steeds na zijn ongelukkige val op het werk,
maar woont wel weer
thuis. Zijn ‘dames’ zullen hier blij mee zijn.
Beterschap allemaal!
Selma heeft een enorme

prestatie geleverd, zij is geslaagd voor haar Cdiploma. We zijn hartstikke trots op haar, en haar
familie/vrienden ook, want bijna de hele tribune
zat vol met supporters op de avond dat ze ging
afzwemmen. Arjen Janssens is verhuisd naar Emmen, we hebben afscheid van hem genomen,
maar missen hem nog wekelijks.
Voor ons zit het zwemseizoen er eind mei al weer
op. We sluiten zoals al jaren af met een gezamenlijk etentje op donderdag 2 juni.
We starten weer op de 1e donderdag van september: donderdag 1 september!
We wensen alle Bartjecollega’s een fijne zomer met veel

www.sportclubbartje.nl

VRIES dinsdagavond

In februari hebben wij weer onze gebruikelijke
Nieuwjaarsborrel gehad. De vrijwilligers werden
weer verrast met een cadeaubon en een
bloemetje. Frits Colenbrander kwam langs om iets
te vertellen over de voortgang van de renovatie
van de Plons. Deze week (4 mei) kreeg ik van hem
een email met een uitnodiging voor de heropening,
bestemd voor alle zwemmers en zwemsters van
de Plons en uiteraard voor het bestuur van Bartje.
Op donderdag 9 juni 2016 om 14.30 uur zal de
officiële heropening van zwembad Plons van
Koninklijke Visio de Brink in Vries plaatsvinden.
Het programma: vanaf 14.00 uur is het restaurant
open voor ontmoeting en een kopje koffie/thee.
Om 14.30 uur volgen enkele sprekers, waarna om
15.10 vertrokken wordt naar het zwembad voor
de openingshandeling, die om 15.20 uur plaatsvindt, door Jurgen Verwilligen (cliënt van Visio) en
de heer J. Tichelaar (commissaris van de Koning in
Drenthe). Om 15.30 uur volgt dan de bezichtiging
van het gerenoveerde zwembad.
Na afloop van het programma is er de mogelijk
heid elkaar te ontmoeten onder het genot van een
hapje en drankje in het restaurant.
U wordt vriendelijk verzocht de auto op de aangegeven plaatsen te parkeren en de aanwijzingen
van de verkeersregelaars in acht te nemen.
Daarnaast attenderen we u op de mogelijkheid om
in te tekenen op het speciale Plonsboek, dat op
17 september 2016 verschijnt. (Meer informatie
hierover vindt u op de voorpagina van dit Bartjekrantje.)
Tot slot wordt u verzocht om per mail (carolien
engelhardt@visio.org) aan te geven of u van de
uitnodiging gebruik gaat maken.
Tot zover. Fijn dat er vanaf dinsdag 14 juni weer
met de hele groep in de Plons gezwommen kan
worden. Verder is er deze keer niet zoveel nieuws
te vermelden.
Sonja

GEZOCHT:

TRAINER/COACH m/v
WATERBASKETBAL
Sportclub Bartje is een vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking, een van de afdelingen is WATERBASKETBAL. Er zijn twee teams
actief in de noordelijke competitie, die ook regelmatig mogen deelnemen
aan het NK.
Werkzaamheden: het geven van trainingen op de woensdagavond (2u p/
week) + het coachen van de teams bij wedstrijden op zaterdag (5x p/jaar).
Wij vragen: diploma (assistent) zwemonderwijzer + geldig ehbo-diploma.

Voor meer informatie: www.sportclubbartje.nl of 0627173199.

Opgericht 29 september 1959

BESTUURSSAMENSTELLING

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

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

BANK: SNS bank Assen
nr. NL84 SNSB 0914 9093 39
CONTRIBUTIES 2016
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 100,00 per jaar
zwemles ABC
op aanvraag
Seniorleden
1e sport
2e sport

E 135,00 per jaar
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 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.
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.

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
Zuidersingel 99
9401 KC ASSEN
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
Oudedijk 11a
9464 TH Eexterzandvoort
Tel. 0598-371071
Mw. G. Bouw
Kanaalweg 121
9421 ST Bovensmilde
Tel. 0592-414133

