35e jaargang nr. 1

(verschijnt 2x per jaar)

MEI 2017

Redactie: Mw J. de Haan-Boers, Apollopad 98, 9401 ZA Assen
Drukwerkverzorging: Connie Bremer, tel. 06-29223591 sc.bartje@home.nl

Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere lezers
Sportclub Bartje bloeit!
Bij de jaarlijkse ledenvergadering op 2 mei jl. waren 36 aanwezigen. Als bestuur zijn wij blij met zo’n
grote opkomst.
En we hebben een aantal nieuwe leden. De zwemgroep van Assen Oost die op zaterdag zwemt in de
Bonte Wever heeft zich aangesloten bij SC Bartje. De groep achtte het verstandig tot deze stap over te
gaan omdat zij het niet meer verantwoord vonden zelfstandig verder te gaan.
Zij zijn van harte welkom bij Bartje en we hopen dat zij met veel plezier ook bij ons blijven zwemmen.
Het handboogschiet-toernooi dat Bartje op 5 maart organiseerde was een groot succes. Verderop in dit
krantje treft u een verslag aan van dit toernooi.
Op 20 mei heeft Bartje het Nederlands Kampioenschap waterbasketbal georganiseerd. Ook deze wedstrijd
was zeer succesvol. Zie het verslag verderop.
Bij onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 21 januari 2017 in Hofsteenge in Grolloo met de
toneelvoorstelling van T.O.G. Grolloo, met de grote verloting na afloop, waren weer veel bezoekers.
Het is voor ons elk jaar weer een groot genoegen om zoveel leden, oud-leden en andere belangstellenden
te mogen begroeten.
Wij hebben afscheid genomen van enkele bestuursleden: Janny Warnders (zitvolleybal) vanwege de overgang naar Sudosa/Desto, Sonja
Polling (zwemmen Vries) en Tanja Wight (zwemmen Rolde maandag,
die ook onze jongste leden zwemles heeft gegeven).
Wij zijn hen heel dankbaar voor hun jarenlange inzet voor Bartje!!!!
Namens het bestuur van Bartje wens ik u allen een prettige zomer en
een goed begin van het nieuwe sportjaar 2017/2018.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Half januari zijn de schutters van
SC Bartje weer begonnen aan het
nieuwe schietjaar 2017.
Normaal zouden we dan het Appeltjestoernooi hebben in Emmen. Dit
is echter uitgesteld naar een later
moment. Straks daarover meer.
Eerst dan maar flink trainen op de
dinsdag- en woensdagavond met de
dertig schutters die de club nog heeft.
Gelukkig treden ook nieuwe leden toe en ik heet
daarom welkom: vader en dochter Hayo en Fianne
Postma, Danique Prins, Jan den Herder, Janneke
Hidding, Tamar van der Hammen, evenals oud-leden
Sterre Kracht, Daniel Bouman en Martin Thie. Allen
hartelijk welkom binnen onze schietafdeling.
Helaas zijn ook leden vertrokken: Sake Elzinga, Saskia Ruighaver, Marcel Pinkster en Mats Hobbel.
Op 5 februari jl. werd in Sint Annaparochie het
speldjestoernooi georganiseerd. Er moest over drie
verschillende afstanden worden geschoten. Maximale score: 900 punten. De mooie spelden zijn inmiddels, met het eindgetal, aan de deelnemers uitgereikt. De resultaten van onze zes schutters waren:
Dagmar 500, Isis 550, Bastiaan 563, Daphne 619 en
Joop 687 en haalden dus allemaal een medaille in
brons. Ondergetekende was ook aanwezig en haalde
zilver met 763 punten en gemiddeld 8,48 per pijl.
Ook ons eigen toernooi in de grote zaal van De
Spreng was een groot succes met 58 deelnemers.
Zondag 5 maart jl. werd dit voor de 35e achtereenvolgende keer georganiseerd. Zij die meegeholpen
hebben aan het opbouwen en weer aftuigen van het
toernooi, heel hartelijk bedankt. De club had voor
enkelen een mooi boeket bloemen. Primeur bij ons
toernooi was een schietende blinde schutter.
Hij schoot bare-bow met een hele grote installatie
waarin veel techniek was verwerkt. Hij reageerde op
een zachte piep en schoot zelfs enkele malen een
tien. Wij waren overigens niet op volle clubsterkte,
maar toch nog met elf schutters. De resultaten
waren: Daphne 445, Daniel 375, Loura 264,
Dagmar 244 (heeft in verband met blessure op
gegeven) Loís 315, Herman 303, Eelco 251,
Chantal 98, Erik 185, Joop 30 meter 414 en
Bastiaan 30 meter 441 punten.
Ook succesvol waren de twee teams die op 19
maart jl. het Appeltjestoernooi hebben bijgewoond
in Zuidbroek. Van de achtentwintig teams waren de
Bartje teams in de middenmoot te vinden. Een juist
resultaat heb ik niet kunnen vinden. De federatie
is afgestapt van het organiseren bij het winnende
team. Er wordt nu gevraagd aan een club om dit in
januari 2018 te organiseren. In dit geval is dit aan
onze club gevraagd. Ondanks dit vereerde verzoek
doen we het niet. We hebben niet het juiste mate
riaal. De borden waarop geschoten wordt zijn eigenlijk hiervoor te klein. Ook hebben we de aanvraag
2018 voor alles voor 1 april 2017 al bij de Gemeente
Assen en de school ingediend.
Op zondag 2 april 2017 heeft Noorder Pijl zijn 25
meter wedstrijd in Leek georganiseerd. We zijn er
met vijf schutters geweest en hebben twee prijzen
mee naar Assen genomen. Resultaten heb ik niet
kunnen vinden op de site van de NNHF. Er is overigens dit jaar nog geen NNHF vergadering geweest.
Wel heb ik drie Bartje vergaderingen als jullie vertegenwoordiger bijgewoond. Connie is dan het contact
naar de Spreng via de school mevrouw Ria Ubels.
Besproken zijn laatst de kachel, de open deuren, de
vernielingen en het buiten schieten in de zomer. Dit

laatste wordt op woensdagavond en er dient geïmproviseerd te worden in verband met de gecreëerde
moestuin naast de Spreng. Het blijft allemaal laag
spul, dus geen mais. We starten buiten op de eerste
woensdag in juli en gaan door tot in ieder geval 30
augustus 2017. De hal was gesloten op dinsdag 16
mei en woensdag 17 mei als gevolg van af te nemen
examens.
Indien er nog mededelingen zijn, zal ik deze op de
trainingsavonden melden. Ik hoop dat iedereen een
fijne zomer tegemoet gaat en schrijf weer een stukje
aan het eind van dit jaar.
Henk Dijksma
(foto's toernooi: Appie Pinkster)

Afdeling WATERBASKETBAL

Afdeling ZWEMMEN

De beide teams van SC Bartje hebben meegespeeld in de competitie
dit seizoen. We hadden maar 2
speeldagen maar konden wel het
normale aantal wedstrijden spelen.
Het team SC Bartje 2 werd 2e in de
competitie en SC Bartje 1 werd 4e
in de competitie.
Dit betekende dat SC Bartje 2 zich
rechtstreeks plaatste voor het NK en dat SC Bartje 1
mee mocht doen met het NK als organiserend team.
Het NK werd gehouden op 20 mei 2017 in Smilde
en werd georganiseerd door SC Bartje. Dit was de
tweede keer in 3 jaar en dat is wel een uitzondering,
hiervoor zijn we het bestuur ook erg dankbaar dat
zij hiervoor openstonden. Er deden aan dit NK
8 teams mee. 2 uit de regio Oost, 3 uit de regio Zuid
en 3 uit de regio Noord. Het was een geslaagde dag
waar een aantal partijen erg spannend waren.
De einduitslag is:
1 De Tubanten uit Enschede
2 SVG Den Bosch uit Den Bosch
3 Gesposs uit Oss
4 Uden uit Uden
5 Vasa 1 uit Winterswijk
6 Flying Red uit Roden
7 SC Bartje 2
8 SC Bartje 1
We gaan nog even door met trainen en dan hebben we zomervakantie, waarna we weer hard gaan
trainen voor het komend seizoen. We hopen dat we
dan op 26 mei 2018 in Losser mogen staan op het
volgende NK.
We wensen iedereen een zonnige vakantie en gaan
in september 2017 weer hard aan de slag.
de waterbasketbal teams
(foto's: Anco Stam)

ASSEN maandagavond
De opkomst is altijd goed. Ben
geeft oefeningen, die heel goed
voor ons zijn. Ria is al een hele tijd
ziek en wij wensen haar beterschap
toe. In februari hebben we weer
onze zwemvierdaagse gehad en dat
was weer heel gezellig. Iedereen
kreeg een medaille.
We zijn in mei uit eten geweest bij De Lange Muur in
Rolde en dat was heel lekker en gezellig met elkaar.
We zwemmen nog tot en met 17 juli en we beginnen
weer op 4 september.
We wensen eenieder een fijne vakantie toe!
Jannie de Haan
ASSEN donderdagmiddag
Onder leiding van Ben wordt er door 2 groepen hard
getraind.
Iedere week krijgen we weer andere oefeningen en
er is natuurlijk ook tijd voor een praatje.
We wensen iedereen een hele goede zomer toe.
We zwemmen nog t/m 20 juli en hopen elkaar weer
te zien begin september.
Anje Rutgers
ROLDE maandagavond
In de groep kregen we deze perioden een droevig
bericht, één van onze trouwste zwemmers was overleden, mevr. Eppie Hadders. Dit is een groot gemis,
altijd geïnteresseerd in anderen, zelf nooit klagen en
altijd vrolijk. We zullen je missen Eppie.
Verder zwemmen we met weer bijna de volledige
groepen en de watertemperatuur is zelfs de laatste
tijd prima. Roelie is al een poosje niet geweest i.v.m.
operatie, heel veel beterschap en we hopen je gauw
weer te zien.
ABC zwemmen
Er was feest bij het zwemmen: 6 kinderen mochten
voor hun diploma A afzwemmen en dat hebben ze
super gedaan. Gefeliciteerd.
Sundi wil ik even apart noemen, ze heeft heel hard
moeten oefenen voor diploma A maar heeft het geweldig gedaan. Gefeliciteerd Sundi.
Maar we gaan verder en de groep mag zelfs 23
mei alweer afzwemmen maar dan voor diploma B.
Proefzwemmen hebben we al gehaald, dus we zijn er
bijna. Allemaal veel succes.
Tanja
ROLDE woensdagavond
Vanwege terugloop van het aantal leden hebben we
helaas sinds januari nog maar één groep.
De reden van deze terugloop is gezondheid, leeftijd
en verhuizing. Zo konden twee in eigen woonplaats
bij een andere vereniging terecht, terwijl ze bij ons
per taxivervoer moesten komen.

Administratieservice Westerhof

De prijzen werden uitgereikt door Bastiaan Lijesen (KNZB
ambassadeur) en Dennis Bouman, wethouder gemeente
Midden-Drenthe aan Sander Jager van Sportlcub Bartje.

• 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}

Nu we 1 groep hebben is de opkomst nog maar
matig, want we hebben een paar langdurige zieken
die we graag van harte beterschap wensen.
Ons zeer trouwe lid Ge Braamskamp en haar man
willen wij van harte feliciteren met hun 60-jarige
huwelijksfeest op 7 mei.
Omdat ik verder geen bijzonderheden heb wil ik met
dit heuglijke feit afsluiten.
Groeten, Wiep Blauw
SMILDE donderdagavond
Na maanden van hard werken samen met Joanne
is het gelukt en heeft Giedo in februari 2017 zijn Bdiploma gehaald.
Voor Geesje is 2017 een pechjaar, eerst de wonden
die niet wilden genezen en toen het eindelijk b
 eter
ging, de val tijdens de avond-4-daagse met als
gevolg een gebroken schouder. We wensen je alle
goeds Geesje.
We onderbreken het seizoen door vakantie te nemen
in de maanden juni, juli en augustus en zien elkaar
weer op donderdag 7 september.
Fijne zomer allemaal!
Gerrie Bouw-Visscher
Hallo allemaal,
Het is ruim een jaar geleden, dat ik op het werk
ben komen te vallen en mijn rechter heup gebroken
bleek te zijn. Na een jaar revalidatie in Anholt en bij
een fysiotherapeut, ben ik er weer aardig bovenop
gekomen. En ben er achter gekomen dat bewegen
heel belangrijk is voor de mens.
En ben hierdoor er ook achter gekomen dat ik in de
jaren kracht in mijn benen ben verloren en hierdoor
ben gevallen en de heup dus heb gebroken.
Ben nu gestopt met fysiotherapie, ga nu door met
fitness om beenkracht te behouden
Ik zwem al zo ongeveer 41 jaar bij SC Bartje en heb
het er nog steeds naar mijn zin.
Als klein jongetje heb ik er mijn zwemdiploma's gehaald, daarna aan wedstrijdzwemmen meegedaan.
Hierna aan waterbasketbal meegedaan, nu al een
aantal jaren recreatief aan het zwemmen in Smilde,
met veel plezier en ik hoop dit nog vele jaren te
kunnen doen.
Groetjes, Ype Royinga
VRIES dinsdagavond
Lieve allemaal,
Na 23 jaar actief te zijn geweest voor Sportclub
Bartje, stop ik er nu mee. Ik heb een mooie tijd gehad, anders had ik het ook niet zolang volgehouden.
Een korte terugblik op al die jaren: In de Vriezer
Post stond een oproep voor vrijwilligers. De club
vrijwilligers van toen stopte ermee, dus moesten
er allemaal nieuwe vrijwilligers komen. Er hebben
zich toen vier mensen aangemeld, naast mij waren
dat de tante van Han Arends, nl. Klaasje Boer, al op

leeftijd maar een krasse dame, een meneer Harm
uit Tynaarlo en Anja Leiting, ook uit Tynaarlo. Het
was een gezellige boel en dat is het ook altijd gebleven. De aandacht voor elkaar en het delen van
wel en wee, maakt het ook wat het is. We hadden
ook veel creatieve mensen in ons midden. We hebben o.m. een tentoonstelling van eigen gemaakte
schilderijen en handwerk gehouden. Ook gingen
we een keer verkleed zwemmen. We hebben toen
veel lol gehad met de prachtige creaties. In een
bepaald jaar viel het zwemuurtje precies op 11 november. Toen h
 ebben Anja en ik rondom het bad
waxinelichtjes geplaatst en de andere verlichting uit
gedaan. Je zou haast denken dat we alleen maar
voor de gein w
 aren, maar er werd toch wel degelijk
flink geoefend. Vraag dat maar eens aan Tineke, die
al vanaf het begin bij ons is. Ook werden er oefeningen gedaan op muziek en iedereen was dan stil.
Misschien een idee om dat nog eens weer te doen.
Na het zwemmen is er altijd koffie of thee, vaak
met iets lekkers erbij. Ook wordt er regelmatig door
iemand getrakteerd. Als mensen van de zwemclub
lang ziek zijn, krijgen ze een kaartje. Ik bewaar daar
goede herinneringen aan. Ik heb me dan ook graag
ingezet voor onze club Bartje. Wat ik zelf graag
deed, was het organiseren en meewerken aan de
acties, zoals die van de bloembollen en de sapjes.
Ook heb ik een aantal jaren de collectes georganiseerd, eerst in Vries, waar Anna van Dijk het van mij
overnam, en later ook in Assen. Een goeie actie met
een behoorlijke opbrengst.
Als ik jullie ga missen, kom ik zeker nog eens langs
voor een kopje thee.
Fijn dat Roely, met steun van Rolf, het van mij over
wil nemen. Die steun van Rolf heb ik ook de laatste
jaren als prettig ervaren.
Hartelijk dank allemaal.
Groetjes, Sonja
Beste Bartje sporters
Ik wil mij voorstellen aan jullie als het nieuwe be
stuurslid van de afdeling zwemmen in Vries.
En ik is dan Roely Wortel-Prakken.
Altijd een fanatiek sporter geweest. Ik heb veel
gezwommen, waterpolo, heb handbal en tennis
gespeeld en gewandeld bij een wandelvereniging.
Toen ik door omstandigheden niet alles meer mocht
doen, ben ik na mijn twintigste meer gaan wande
len. Langere afstanden, bergwandeltochten en skiën.
Totdat, jawel, ik mijn been brak en noodgedwongen
weer een andere sport moest zoeken.
Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in het zwembad
in Vries bij een erg gezellig groepje mensen waar ik
mij zeker thuis voel.
Toen Sonja Polling aangaf te willen stoppen als
bestuurslid heb ik, na overleg met het thuisfront,
aangeboden het stokje over te nemen.
Roely

For all your parties and fun
www.sportcaferadix.nl

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

Jan en Gineke Radix
Boerenlaan 7a – Smilde
Postadres: Rijksweg 20, 9422 CB Smilde
Email: radix@xs4all.nl
Tel. 0031(0)592414006 / 0031(0)653394321

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN

ROLDE - MARIËNCAMP
training: maandag 19.00-19.45 uur
			
19.45-20.30 uur
		
woensdag 18.45-19.30 uur
trainers:
– Mw. T. Wight, Oudedijk 11a, 9464 TH
Eexterzandvoort, tel. 0598-371071 /
06-27173199
– Mw. W. Blauw, De Weegbree 24,
9461 KM Gieten, tel. 0592-261860

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. R. van Urk, Obrechtlaan 22,
9402 TH Assen, tel. 0592-372768

SMILDE - HET SMELTEBAD
training: donderdag 19.30-20.30 uur
contact:
– Mw. G. Bouw, Kanaalweg 121, 9421 ST
Bovensmilde, tel. 0592-414133
trainer:
– G. Ros, Prins Mauritsstraat 11, 9422 GT
Smilde, tel. 0592-414351

JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– Mw. R. van Urk, Obrechtlaan 22,
9402 TH Assen, tel. 0592-372768

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. 0592-857845
contact:
–	Mw. J. de Haan-Boers, Apollopad 98,
9401 ZA 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. 0592-857845
		
zaterdag
09.30-10.15 uur
			
10.15-11.00 uur
trainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845

VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag
18.30-19.15 uur
			
19.15-20.00 uur
contact:
– Mw. R. Wortel-Prakken,
Pelikaanstraat 11, 9404 CH Assen
tel. 0592-311709
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 BONTE WEVER
MARIËNCAMP/DE TRANS
SMELTEBAD
DE BRINK/VISIO

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0592-318641
0592-356000
0592-241541
0592-413150
0592-541841

De afdeling zwemmen Rolde maandag is op zoek naar
een VRIJWILLIG(ST)ER, die het leuk vindt om mensen
te laten bewegen in het water.
We zoeken iemand met wat ervaring of een trainers
diploma en een geldig EHBO-diploma voor onze 2
groepjes die wekelijks zwemmen in De Trans/Mariën
camp in Rolde op de maandagavond van 19.00-19.45
en 19.45-20.30 uur. De groepen bestaan uit 6-8 leden.
Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en een
eventuele reiskostenvergoeding.

Opgericht 29 september 1959
Aangesloten bij KNZB, Nevobo en
de Noord-Nederlandse Handboog
Federatie
BANK: SNS bank Assen
nr. NL84 SNSB 0914 9093 39
CONTRIBUTIES 2017
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 100,00 per jaar
Seniorleden
1e sport
2e sport

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.

–
–

ASSEN - SPORTHAL OLYMPUS
training:
woensdag 20.00-21.30 uur
contact:
Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
9407 KM Assen, tel. 06-25392127
trainer:
R. Lammers, Cantharel 18,
9404 MA Assen, tel. 0592-356042

➦

Reacties: Tanja 06-27173199 of Connie 06-29223591
ZITVOLLEYBAL SUDOSA/DESTO

E 135,00 per jaar
E 80,00 per jaar

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
Apollopad 98
9401 ZA Assen
tel. 0592-344670

Mw. H. Middelbos-Heijblom
Zuidersingel 99
9401 KC Assen
tel. 0592-269473
Mw. R. Wortel-Prakken
Pelikaanstraat 11
9404 CH Assen
Tel. 0592-311709
Mw. G. Bouw
Kanaalweg 121
9421 ST Bovensmilde
Tel. 0592-414133

DUTCH TOURNAMENT
ZITVOLLEYBAL

deelname: nationale heren- en dames-teams uit o.a.

NEDERLAND, DUITSLAND, RUSLAND, OEKRAÏNE, KAMEROEN, SLOVENIË
in Sporthal

DE STADSBROEKHAL te Assen

op

vrijdag 30 juni 2017

(opening 12.00 uur, wedstrijden 13.00-21.00 uur)

zaterdag 1 juli 2017
(9.00-23.00 uur)

zondag 2 juli 2017
(10.00-14.00 uur)

organisatie: Jan van de Wijngaard m.m.v. Sudosa/Desto, Sportclub Bartje, Nevobo

