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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere lezers
Sportclub Bartje leeft!
Het zomerseizoen komt er aan. Dat betekent voor een aantal groepen een zomerstop.
Als bestuur hopen we dat onze leden een goed sportjaar achter de rug hebben.
Onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in mei is weer prima bezocht, evenals de Nieuwjaarsvisite
in januari.
Wij merken ook door deze goede opkomst dat Sportclub Bartje leeft.
Het Waterbasketbaltoernooi op 14 april en ons 36e Handboogtoernooi op 11 maart zijn allebei prima verlopen en inmiddels heeft ook het internationale zitvolleybal toernooi (Dutch Tournament) op 15, 16 en 17
juni in de mooie Stadsbroekhal plaatsgehad, de uitslagen komen op onze website.
In ieder geval wensen wij u allemaal een prettige zomer!
Anneke Kloppenborg, voorzitter

Graag vragen wij uw aandacht voor
de VriendenLoterij.
Sinds vele jaren is het mogelijk om
maandelijks in deze loterij mee te
spelen voor Sportclub Bartje. 50%
van de inleg (13,50 euro per lot per
keer, 14 trekkingen) 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!

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Het gaat goed met de afdeling
handboog. De dinsdagen worden
iets minder bezocht door de schut
ters. Op woensdag is het meestal
gewoon druk. We blijven op beide
avonden doorschieten. Nieuwe
leden plaats ik zoveel mogelijk op
de dinsdag. Er hebben zich twee
aangemeld: Larissa Wildeboer en
Wilfred Boer, van harte welkom en veel plezier in het
schieten.
Eind januari is één team naar Emmen geweest om
het Appeltjestoernooi bij te wonen. Daphne, Bastiaan
en Joop zijn daar elfde geworden van de zeventien
teams.
Op 4 februari jl. mochten we naar Sint Annaparochie
voor de Speldjeswedstrijd. Hier konden we goud,
zilver of brons in de wacht slepen. Voor ons zessen
was goud niet weggelegd. Er was zilver voor Felipe,
de rest had dus brons. De spelden met het schiet
resultaat zijn inmiddels uitgereikt, het was een heel
plezierige dag.
Op zondag 11 maart was het de 36e keer dat Bartje
het toernooi organiseerde. Er waren 55 inschrijvers
en ook van onszelf deden 11 schutters mee. Ieder
een was tevreden met het resultaat: Harrie 527,
Hergen 523, Daphne 453, Daniel 446, Joop 400, Isis
402, Herman 322, Eelco 267, Tessa 320, Daisy 243
en Bastiaan 390. Bedankt allen die meegeholpen
hebben bij de op- en afbouw van ons toernooi! Voor
volgend jaar hebben we De Spreng zondag 10 maart
gereserveerd voor de zevenendertigste editie.

capabele bestuursleden gezocht, met name een
penningmeester. Ook werd de rekening 2017 en de
begroting 2018 besproken, zag er rooskleurig uit.
Het bestuur gaf de verenigingen de mogelijkheid
om een cadeau t.w.v. ± 200 euro aan te melden.
Namens SC Bartje heb ik 24 pijlen voor beginnende
schutters besteld. Ook heb ik me aangemeld als
kascommissielid. De contributie NNHF per lid blijft
10 euro per jaar.
Ook heb ik namens de schutters de jaarvergadering
van SC Bartje op dinsdag 15 mei bijgewoond. Ik was
hier natuurlijk in andere hoedanigheid, 2e secretaris/
promotie/activiteitencommissie.
Als laatste wil ik het hebben over het buitenschie
ten. Zoals vorig jaar zal het niet gaan, een tuin
vol groente etc. en een diepe kuil. Wat er nu gaat
gebeuren blijft een beetje de vraag. We gaan wel
proberen op woensdagavond buiten te schieten, we
nemen zelf wel een zeis mee, want het gras staat
nu erg hoog. Op de plek waar het doel staat is wel
gemaaid, dus niet gauw pijlen zoek. Buiten schieten:
maanden juli en augustus. Start indoor op dinsdag 4
september 2018.
Ik wens iedereen hierbij een heel fijne zomer, waar
bij de handboog niet vergeten moet worden.
Henk Dijksma

Afdeling WATERBASKETBAL
We hebben een leuk seizoen kun
nen afsluiten met een 6e plaats op
het NK met het team van SC Bartje
2. Zij mochten het NK spelen om
dat ze 2e werden in de noordelijke
competitie. SC Bartje 1 werd in de
noordelijke competitie 4e en grepen
dus net naast het NK, aangezien
de eerste 3 van de regio noord
naar het NK mochten.
Op 16 juni zijn we naar Katwijk aan Zee geweest
met het team van SC Bartje 2, om tijdens de Dirk
Kuijt Foundationdag het waterbasketbal te promo
ten. Want het is wel jammer dat er in de regio west
geen waterbasketbal wordt gespeeld. We hebben
deze dag daar een clinic gegeven en een open toer
nooi met 4 waterbasketbalteams gespeeld.
We h
 open op deze manier bij te kunnen dragen dat
deze mooie sport zich verder gaat uitbreiden. Er
volgt een verslagje op onze website.
We hebben nu zomerstop en beginnen weer op 12
september.
We wensen iedereen een zonnige vakantieperiode.
Renate
(De foto is genomen na het NK op 26 mei.)

Op 25 maart jl. zijn 3 teams naar Muntendam ge
weest om te eenendertigen, schieten van maximaal
6 pijlen tot 31 of iets lager. Uitslag: Joop/Daniel 6e,
Fianne/Haye 8e en Henk/Dagmar 9e. Helaas had
ons team materiaalpech. Bij Dagmar knapte de pijl
oplegger, dus de nieuwe stond daarna niet direct in
de juiste stand, wat enkele overwinningen kostte.
Het laatste toernooi waar we met 5 schutters aan
wezig waren, was 2x25 meter op 8 april in Leek. U
kunt de resultaten nalezen op de site van de NNHF.
Ook staan hierop andere wetenswaardigheden. Zo
was op 25 mei '18 de Algemene Ledenvergade
ring. Ik ben daar geweest en zag daar de nieuwe
voorzitter Evert Pebesma. Er worden nog meerdere

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
We hebben altijd een goede op
komst en Ben geeft ons oefeningen.
Wegens ziekte moest Ria stoppen,
wij wensen haar beterschap toe.
Ook hadden we weer onze zwem
vierdaagse en dat is altijd gezellig,
alle leden kregen een medaille.
We zijn weer samen uit eten ge
weest, dat is ook altijd erg gezellig.
Er wordt nog tot en met 16 juli gezwommen en be
ginnen weer op 3 september.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!
Jannie de Haan
ASSEN donderdagmiddag
Op de donderdagmiddag zijn 2 zwemgroepen actief.
Een groep is dan 3 kwartier bezig met veel variaties
van bewegen.
Veelal met weerstandsvormen ook met gebruik van
materialen als ballen, hoepels, dumbels, noodles e.d.
Naast het fanatieke is er ook ruimte om naar eigen
behoefte het rustiger aan te doen.
Ook aan het oog voor elkaar hebben en dus het so
ciale aspect is behoefte en wordt invulling gegeven.
Inmiddels gaan we alweer naar het einde van dit
seizoen (19 juli is de laatste keer), we kunnen terug
kijken op een zwemseizoen met veel beweging.
Ook de zomer zonder lessen, wens ik voor ieder:
blijf in beweging.
Ben Reuvers
ASSEN zaterdagmorgen
We zwemmen nog steeds in twee groepen onder
leiding van Ben Reuvers. Een paar keer heeft Roelie
voor Ben waargenomen.
Het aantal zwemmers is zodanig groot dat er voor
beide groepen voldoende deelname is.
Dit jaar gaat het zwemmen door tot begin van de
schoolvakantie half juli.
Het zwemmen blijft voor allen een vrolijk, sportief en
sociaal uitje.
Reinder Smeenge
ROLDE woensdagavond
Met het zwemmen in de 2 woensdagavondgroepen
gaat het goed. Bijna iedereen is weer aanwezig na
een vakantie of ziekte.
Onze leiding Wiep en Ids en ook Ellen uit groep 2
zijn om gezondheidsredenen nog afwezig, we hopen
dat ze weer gauw beter zijn en wensen hen vanaf
hier van harte beterschap.
Gelukkig hebben we vervanging en kunnen we
toch blijven zwemmen: Ben geeft wekelijks de
oefeningen.
Het water is telkens van heerlijke temperatuur.
In week 31
(1 augus
tus) is er
geen zwem
men!
Hennie
For all your parties and fun
Middelbos
www.sportcaferadix.nl
SMILDE
donderdagavond
Het zwem
seizoen zit
er voor de
afdeling

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

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

Smilde inmiddels weer op, na een gezellig etentje bij
‘onze’ wok, zijn we op vakantie gegaan. We hopen
begin september met dezelfde club + Monique
(nieuw) en Geesje (terug van weggeweest) weer van
start te gaan na een lange vakantie.
Tijdens het etentje hebben we afscheid genomen
van Kimberley (ja, die van de bekende Bartje-‘Van
Urk’-familie!), zij heeft ons dit seizoen als vrijwil
ligster geholpen. Kimberley bedankt en succes in
de toekomst en we komen elkaar zeker weer tegen
binnen de club.
We verheugen ons alweer op de amaryllisbol-actie in
het najaar, wie wordt dit keer de topverkoper, mis
schien Reina, misschien Selma óf misschien komt er
wel concurrentie uit onverwachte hoek.
Mocht u/jij mensen kennen die graag lid willen
worden van onze gezellige/sportieve club, meld je
dan aan, we hebben nog ruimte voor enthousiaste
zwemmers op donderdagavond 19.30-20.30 uur.
Wij wensen alle SC Bartje sporters en fans een hele
fijne zomer!
Groeten van zwemafdeling Smilde
VRIES dinsdagavond
Uit Vries komen vooral zonnige berichten.
We hadden vorig najaar te maken met een aantal
afzeggingen. Dit veranderde snel in aanmeldingen.
Beide groepen zitten nu vol en hebben we zelfs een
paar mensen op de wachtlijst staan.
Zoals overal voorkomt is een groep vrijwel nooit
volledig. Niet iedereen kan elke dinsdag aanwezig
zijn. Ziek, vakantie of te moe na een drukke dag.
Maar niet kunnen zwemmen omdat je auto het niet
meer doet, dat gebeurt niet vaak. Het overkwam Aly
Davids. Ze heeft een speciale auto voor haar elek
trische rolstoel. Het duurde enkele weken voordat
Aly via de gemeente weer een nieuwe auto kreeg.
Aly blij en wij blij voor Aly.
De enige bewolking die overdrijft is het gebrek aan
reserve instructeurs. Door vakantie en ziekte kan het
voorkomen dat er niet gezwommen kan worden. We
hopen dit zo spoedig mogelijk op te lossen zodat we
een zonnige zomer tegemoet gaan.
Roely Wortel

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}

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: dinsdag
19.00-21.00 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

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

contact:
–	R. Smeenge, Asserweg 7,
9409 TG Loon, tel. 0592-340938
ROLDE - MARIËNCAMP
training: woensdag 18.45-19.30 uur
		
19.30-20.15 uur
trainer:
– 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
trainer:
– G. Ros, Prins Mauritsstraat 1, 9422 GT
Smilde, tel. 0592-414351
VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag
18.30-19.15 uur
			
19.15-20.00 uur
contact:
– Mw. R. Wortel-Prakken,
Smetanalaan 304, 9402 XN 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

ZITVOLLEYBAL SUDOSA/DESTO

–
–

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

LEDEN VAN SPORTCLUB BARTJE
Verhuisberichten,
eventuele afmeldingen lidmaatschap
en andere wijzigingen
graag mailen naar de ledenadministratie:
sc.bartje@home.nl

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 2018
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 100,00 per jaar
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.

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
Smetanalaan 304
9402 XN Assen
Tel. 0592-311709
Mw. G. Bouw
Kanaalweg 121
9421 ST Bovensmilde
Tel. 0592-414133
R. Smeenge
Asserweg 7
9409 TG Loon
Tel. 0592-340938

