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Beste leden, vrijwilligers, donoren en sponsoren
Na bijzondere maanden zijn wij weer voorzichtig gestart met onze sportieve
activiteiten.
Met inachtneming van de verschillende regels en protocollen die de coronacrisis met zich
meebrengt.
Aan leden, die in het nieuwe seizoen (zie de kalender op pagina 4) in Vries of Assen weer
voor de eerste keer willen gaan zwemmen, vragen we of zij zich eerst even aanmelden bij
de contactpersoon of bij Connie Bremer. Zij krijgen daarna bericht over het hoe en wat.
De uitgestelde algemene ledenvergadering is op dinsdag 6 oktober.
En ondanks alles houden wij dit najaar toch weer onze amaryllis actie!
Over beide ‘evenementen’ krijgt u nog afzonderlijk bericht.
Rolf Tjassens heeft zijn werkzaamheden als vrijwilliger (administratie en contacten bij
houden van de afdeling Vries) na 9 jaar beëindigd, maar gelukkig blijft hij wel zwemmen
bij Bartje. Rolf bedankt!
Voordat de coronacrisis uitbrak hebben wij gelukkig een heel gezellige goed bezochte
nieuwjaarsvisite gevierd op 31 januari.
In dit krantje geven trainers/leiders, contactpersonen en deelnemers van de verschillende
groepen reacties op de door het bestuur voorgelegde vragen over hoe zij de afgelopen
periode hebben beleefd.
Wij wensen iedereen een goed en gezond nieuw sportseizoen.
Anneke Kloppenborg,
voorzitter (sinds 2003)
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HANDBOOGSCHIETEN

ROLDE - MARIËNCAMP
training: woensdag 18.45-19.30 uur
		
19.30-20.15 uur
contact:
- 	Mw H. Middelbos, Zuidersingel 99, 9402 KC
Assen, tel. 0592-269473

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

trainer:
- B. Reuvers, Jozelf Israelsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
– Mw. W. Blauw, De Weegbree 24,
9461 KM Gieten, tel. 0592-261860

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, De Sluiskamp 45, 9422 AP
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
contact:
–	R. Smeenge, Asserweg 7,
9409 TG Loon, tel. 0592-340938

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
–	Mw. G. Been, Vermeerweg 1, 9761 HV Eelde,
tel. 06-43424267
–	Mw. E. Niemeijer, Walkampen 13, 9481 JS
Vries, tel. 06-15174859

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:
donderdag 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

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 2020
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 be
stuur).
De kosten worden door het lid gedragen.
Het dragen van sport
kleding 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. 06-40756668
secretaris/penningmeester
ledenadministratie
Mw. C. Bremer
Steendijk 235
9404 AD Assen
Tel. 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

VERHUISBERICHTEN
EN ANDERE WIJZIGINGEN
graag mailen naar de ledenadministratie:
sc.bartje@home.nl

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 (E 13,75 per lot per trekking)
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!
Stuur een mailtje naar sc.bartje@home.nl
en u krijgt alle gegevens!
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CORONACRISIS-ERVARINGEN
De laatste maanden, vanaf half maart, zijn er weinig Bartje-activiteiten geweest,
hoe ervaren onze leden en trainers deze crisis?
Inmiddels hebben sommige afdelingen de draad weer op kunnen pakken, in kleine groepjes en met een
uitgebreid protocol is er in De Bonte Wever (nu zomerstop) en wordt er in Vries weer gezwommen.
We hebben leden en trainers/leiders van elke afdeling een aantal vragen gesteld:
1.	Hoe heb je het ervaren, dat er vanaf half maart opeens niks meer mocht?
2.	Hoe ben je omgegaan met die onzekerheid, dat je niet wist hoe lang dit ging duren, wanneer dingen
weer wel zouden kunnen?
3.	Miste je de activiteiten van Bartje erg of vond je het eigenlijk wel rustig?
4.	Ben je angstig geweest om weer te beginnen of viel dat wel mee?
5.	Nu het weer langzaam is gestart, hoe is dat voor je geweest: alle extra maatregelen (protocols),
afstand houden, kleine groepjes, registratie?
6.	Beveel je het aan anderen aan om weer te gaan deelnemen?
7.	 Wat is je positieve ervaring in deze crisis?
voor de trainers/leiders een extra vraag:
8.	Welke aanpassingen heb je moeten doen om toch de groepjes te laten bewegen?
Hier volgen hun reacties.

Ben Reuvers, lid sinds 2007
Trainer/leider zwemmen Assen + Rolde
Het begon vorig seizoen al, het coronavirus.
Het dwong ons de zwemactiviteiten tot onbepaalde
tijd te stoppen.
Donderdag 12 maart waren onze laatste zwem
uurtjes.
Behalve het zwemmen werden nog vele beperkingen en aanpassingen ingesteld, die mij en ons
allemaal raakten.
Terugkijkend hoe het mij met familie en bekenden
is vergaan, kan ik alleen maar dankbaar zijn.
Geen van ons is door het virus getroffen, en hier
in het noorden is het allemaal meegevallen, mede
doordat goed gehouden werd aan de voorschriften.
Ik ben geen terrasjesmens en vermijdt van nature
de drukte. Veel ongemak heb ik dan ook niet ondervonden. Wel het contactgemis met kinderen en hun
kids.
Samen met mijn vrouw hebben we veel tijd door
gebracht met fietstochtjes door de vele natuur
gebieden om te genieten van de rust en de natuur.
Dit om het gemis van het zwemmen te compen
seren.
Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de stop wel tot
september zou kunnen duren en was aangenaam
verrast dat er versneld versoepeld kon worden.
Donderdag 14 mei mochten we in Assen weer van
start, weliswaar met de nodige aanpassingen.
Aanpassingen zoals afstand houden, thuis zwem
kleding aan, niet douchen en personeel inseinen
over een evt. toiletgang.
Verder was (en is) het handen wassen en ontsmetten van belang.

Om eventuele besmettingen te kunnen lokaliseren,
moet een presentielijst worden bijgehouden.
Ook moest (en moet nog) de groepsgrootte eventueel aangepast worden, zodat de voorschriften
gehandhaafd kunnen worden.
Door aangepaste organisatievormen zoals: in de
breedte van het bad, op een vaste plek, of bij
groteregroepen in stroomvorm.
Bijna ieder paste zich makkelijk aan, een enkeling
keek er de eerste les een beetje van op dat ik wat
strak was in het naleven van de voorschriften.
Sommigen moesten even wennen dat ik vanaf de
kant de instructies gaf.
Voor mij is het nu belangrijk mobiel te zijn, en goed
overzicht te houden.
Van het zwembad is er nog de aanpassing bij het
verlaten van het bad.
Dat gaat nu aan de kluisjeskant naar links door de
gang naar buiten. Daar wordt van de zij-uitgang
gebruik gemaakt.
Ik hoop iedereen in goede gezondheid vanaf 17
augustus weer terug te zien.
Nogmaals ik zie ernaar uit.
Dan nog voor de groepen in Nooitgedacht:
ik hoop in oktober van start te mogen gaan.
Nog even geduld dus.

-4Anje Rutgers, lid sinds 2000
Vrijwilliger zwemmen Assen
1. Natuurlijk vervelend, maar alles beter dan
coronakrijgen en of het doorgeven aan anderen.
Het thuis blijven viel me mee, normaal ben ik altijd
erg druk met van alles en nog wat.
2. In de tijd dat er nog veel corona was keek ik niet
verder dan de dag zelf.
Nu denk ik: blijf nog maar even voorzichtig, het is
nog niet weg en zie volgend jaar wel wat er weer
kan.
3. Miste het zwemmen wel heel erg, omdat het
oefenen goed is voor mijn spieren.
De contacten heb ik in die tijd per telefoon onderhouden, was een prima oplossing.
4. Ben omdat we in het doelgroepenbad met ons
eigen groepje zwommen niet angstig geweest.
In het algemene bad zou ik ook nu nog niet gaan
zwemmen.
5. Geen problemen mee, vind het verstandige
regels en stoor me aan mensen die zich er niet aan
houden.
6. Ja hoor, kan heel goed en helemaal als iedereen
een beetje oplet.
7. Vooral in het begin dat mensen meer aan elkaar
dachten en naar elkaar omkeken.

Boukje Hof, lid sinds 2005
Trainer/leider zwemmen Vries
Als trainer heb ik de activiteiten van Bartje in mindere mate gemist. Ik kan me voorstellen, dat het
voor deelnemers een teleurstelling was. Dat bleek
ook wel toen we weer – weliswaar aangepast –
startten. Het overgrote deel reageerde positief op
ons initiatief.
Op initiatief van Connie Bremer is een protocol opgesteld, ook rekening houdend met de voorschriften
van de Brinkstichting.
Het protocol hield ook in dat de deelnemers in 3
kleine groepen werden ingedeeld. Afstand houden
was daardoor gewaarborgd. Dat er daardoor minder
tijd was om te zwemmen was geen bezwaar voor
de deelnemers.
Voor mij als trainer betekende het ook een aanpassing, nl. ik ging niet mee in het water en gaf dus
alleen maar aanwijzingen vanaf de kant. Vanwege
de kortere tijd kwam het z.g. vrijzwemmen ook te
vervallen.
Ik heb overigens in eerste instantie wel getwijfeld
om weer te starten als trainer. Ik ben privé ook erg
voorzichtig omdat ik samen met mijn echtgenoot
wel tot de risicogroep behoor!
Alles overziend geeft het een goed gevoel dat we
weer opgestart zijn met medewerking van de vrijwilligers.
De deelnemers laten zien blij te zijn dat ze weer
kunnen zwemmen.

GEPLANDE ACTIVITEITEN in 2020
per 9 juni
zwemmen Vries (in kleine groepjes 3x 30 minuten)
17 augustus
start zwemmen Assen maandag (na de zomerstop)
20 augustus
start zwemmen Assen donderdag (na de zomerstop)
22 augustus
start zwemmen Assen zaterdag (na de zomerstop)
20 augustus
start zwemmen Smilde
tot 2 oktober
amaryllis actie
2 september start handboogschieten binnenseizoen
2 september start waterbasketbal Assen (na de zomerstop)
30-31-1 oktober/nov Dutch Tournament (int. zitvolleybaltoernooi) in de Stadsbroekhal, Assen
6 oktober
Algemene Leden Vergadering in De Bonte Wever
i.m. per 7		 oktober
start zwemmen Rolde (nader bericht volgt)
wijzigingen/aanvullingen voorbehouden, houd onze website in de gaten!

-5Renate van Urk, lid sinds 2012/scheidsrechter
sinds 2006, Trainster waterbasketbal
Ervaring dat er vanaf half maart niets meer mocht.
Ik had het geluk dat ik thuis mocht werken en dat
de Tuincentra onder strikte voorwaarden open mochten blijven. Ik heb een administratieve functie binnen
het bedrijf, dus kon ik gewoon het werk thuis doen.
Samen met mijn collega zijn we om de dag thuis gaan
werken en de andere dag op het kantoor. Zo was er
toch altijd iemand op kantoor aanwezig. We doen dit
ook nu nog steeds, bevalt echt prima. Wat ik wel een
vervelend dingetje vond was boodschappen doen. De
mensen in de supermarkt die gingen winkelen hadden veel moeite met de anderhalve meter. Dit vond ik
geen leuke bezigheid, want ik had toch snel het idee
dat ik iemand in mijn nek had te hijgen, omdat die het
op zijn/haar manier erg druk had.
Omgaan met de onzekere periode.
Ik hield de persconferenties goed in de gaten en volgde die zeker via de TV. We hebben via de groepsapps
van beide waterbasketbalteams een schema gemaakt
dat er elke dag iemand een stukje schreef over hoe
het met hem/haar ging en of hij/zij nog iets beleefd
had de afgelopen tijd. Er was afgesproken dat men
niet via de groepsapps reageerde want anders krijg je
eindeloze berichten en is het niet te doen om alles te
blijven lezen. Als je wilde reageren kon dat natuurlijk
altijd privé.
Later zijn we 1 grote app begonnen die we de quarantaineapp noemden waar beide teams in zaten, want de
volwassenen wilden ook wel op de hoogte blijven van
de jeugd en andersom. Dit zijn we blijven doen totdat
we weer begonnen te trainen.
Activiteiten missen of wel rustig?
Ja het waterbasketbal werd zeker gemist, alle ge
plande wedstrijden vielen weg, het NK en natuurlijk
het wekelijks training geven waren ineens verleden tijd.
Angst om weer te beginnen?
Connie belde me op dat we vanaf woensdag 13 mei
weer mochten gaan trainen met een aantal aanpassingen, of ik dat wel zag zitten. We hebben het aan de
groep voorgelegd en er was een groep die dit wel wilde

gaan proberen. Ik heb van Connie een aantal voorwaarden gekregen waar we ons aan moesten houden en zijn
gestart. Ik was niet angstig om weer te starten maar
heb wel goed gekeken naar de maatregelen.
Ervaringen met het starten.
Met de extra maatregelen is prima om te gaan, maar
dan moet je wel de medewerking hebben van alle
zwemmers. Nou ik kan gerust zeggen dat ik vind dat
iedereen zich 120% heeft ingezet om de training goed
te laten verlopen, zowel spelers maar ook zeker niet
te vergeten onze Connie. Want die had het er ook erg
druk mee, maar het was ook elke keer prima geregeld als we weer iets extra’s nodig hadden.
Aanbeveling om weer te gaan deelnemen?
Omdat we een contactsport beoefenen konden we
het spelletje waterbasketbal niet spelen. Er was dus
veel conditietraining en balvaardigheid. Wanneer je
met meer dan 6 zwemmers in het doelgroepenbad ligt
is het snel vol, omdat je je ook aan de maatregelen
moet houden. Dus niet te veel zwemmers per training,
maar verder is het prima te doen.
Positieve ervaring crisis.
Een positieve ervaring is dat mensen heel vindingrijk
zijn: wanneer men ze iets verbiedt gaat men een manier bedenken zodat het wel weer mogelijk is.
Extra aanpassingen.
Veel conditietraining en bal overgooien, geen doelschoten en we konden het spel helemaal niet spelen.
Ik probeerde wel elke week een andere conditie
training te laten zwemmen, want anders wordt de
training gauw saai.
De reacties van de zwemmers ook zeker meenemen
naar de volgende training is ook iets wat ik zeker geprobeerd heb.
Het was soms wel een beetje anders dan anders, maar
de groep was weer blij dat ze konden bewegen in het
water.
Ik hoop dat iedereen een fijne en ontspannen zomer
heeft, waarbij we toch met z’n allen ons boerenverstand blijven gebruiken.

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
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Leiding handboogschieten + bestuurslid
1. We sportten tot dan op twee avonden in De Spreng.
De dinsdag- en woensdagavond had ik vanaf dat moment vrij.
Het ervaren, kan opeens niks meer doen, viel mij erg
rauw op mijn dak en ben vanaf dat moment met veel
lezen, computeren en kruiswoord puzzelen begonnen.
Ook zit ik nog in de zogenaamde risicogroep en heb
daarom alle orders maar braaf opgevolgd, zoals veel
handen wassen, binnen blijven en zeker toch een
mondkapje bij boodschappen doen.
2. Ik ben er nuchter mee omgegaan, maar heb alle
restricties naar mijn mogelijkheden volbracht.
Hoopte natuurlijk wel dat deze periode snel voorbij
zou zijn, want drie maanden was wel erg lang.
3. Ik miste ze heel erg en voor mij dan de persoonlijke
contacten met de schutters, het zijn toch mijn vrienden c.q. contacten in de sportweek. Ging van nood
meer televisie kijken.
Wel blij was ik dat ons 38e handboogschiettoernooi in
De Spreng op zondag 8 maart 2020 nog net doorgang
heeft kunnen vinden.
Ook vonden geen maandelijkse vergaderingen binnen
SC Bartje plaats. Ook dit ervaarde ik als een gemis.

hoofdbrekens gekost en ook de algehele properheid.
We werken nu flink met desinfecterende middelen.
Ook is er een mooie handleiding hoe precies te handelen. De angst met handboogschieten is toch wel de
1,50 meter.
5. We schieten nu met drie schutters op rij in meerdere groepen. Bij meer dan zes schutters gaan we
op 18 meter schieten i.p.v. 25 meter, zodat achter de
schietlijn voldoende ruimte overblijft.
Ook de buitendeur staat natuurlijk open voor de
broodnodige ventilatie.
6. Alle Bartje schutters zijn vanaf 1 juli jl. weer welkom, maar dat is tegelijk ook problematisch, want als
zich een nieuwe schutter aanmeldt dient deze ook van
dichtbij begeleid te worden, terwijl je wel van elkaar
af moet blijven. De situatie nieuwe schutter heeft zich
nog niet voorgedaan, maar zal dit met een andere
schutter samen gaan oplossen.
Iedere schutter neemt overigens wel zijn eigen verantwoordelijkheid.
7. Alles lijkt voorlopig rustiger te zijn geworden en
men luistert gelukkig weer naar elkaars meningen.
Hoop wel dat de crisis uiteindelijk in de loop van dit
jaar is uitgebannen.

4. Ik heb op woensdagavond 1 juli jl. de afdeling weer
geopend, er kwamen meteen elf schutters.
Vanaf dat moment schieten we hoofdzakelijk buiten en
in het vervolg ook alleen maar op de woensdagavond.
Het probleem 1,50 meter heeft mij voordien wel

8. Extra aanpassingen:
Drie blazoenen op de achterwand en op kortere afstand van het doel schieten. Zo blijft ruimte tussen
personen op 1,50 meter gegarandeerd. Bij het ophalen van de pijlen uit de schietschijf zorg ik ook voor de
in acht houding van de 1,50 meter.

Hennie Middelbos, lid sinds 1986
Contact zwemmen Rolde + bestuurslid

Reinder Smeenge, lid sinds 2017
Contact zwemmen Assen za + bestuurslid

1. Hoe heb je het ervaren, dat er vanaf half maart
opeens niks meer mocht?
Heel jammer.

Hallo zwemclub Bartje, zwemmers
en zwemmeester Ben,

2. Hoe ben je omgegaan met die onzekerheid, dat
je niet wist hoe lang dit ging duren, wanneer dingen
weer wel zouden kunnen?
Rustig afwachten.
3. Mis je de activiteiten van Bartje erg of vind je het
eigenlijk wel rustig?
Heel erg en mis de contacten.
4. Ben je angstig om weer te beginnen of valt dat
wel mee?
Valt mee.
5. Nu het wellicht weer in oktober zal starten, hoe
is dat voor je: alle extra maatregelen (protocols),
afstand houden, kleine groepjes, registratie?
Ons groepje is niet zo groot of misschien toch
delen.
6. Beveel je het iedereen aan om weer te gaan
deelnemen?
Hopen dat iedereen weer komt.
7. Wat is je positieve ervaring in deze crisis?
Dat we niet besmet zijn geraakt en het hier in
Drenthe tot heden toe is meegevallen.

In maart stopt alles plotseling.
Zwemmen, zingen en op alle gebieden drie maanden uitstel.
Al met al niet niks, waar gaat dat heen?
Zo schrijft een kleinkind van mij: “Wat een nare,
bijzondere en vervelende tijd.”
Toch ging er ook meteen rust van uit, vooral op
zaterdag, geen voetbal meer, afstand houden is het
devies.
Men gaat andere zaken aanpakken, meer tuinieren,
schuurtjes bouwen en hopelijk meer aandacht voor
elkaar.
Met de stimulans van Connie ging ik ook in juli weer
met zwemmen beginnen. De dames in twee groepen en Ben op de walkant. Eigenlijk wel grappig.
De kleding in de tas en thuis je zwempak reeds
aan.
Het positieve was dat je weer contact had met
elkaar.
Laten we hopen dat alles de goede kant opgaat!

-7Jannie de Haan, lid sinds 1983
Contact zwemmen Assen ma + bestuurslid

Roeli Bos, lid sinds 2017
Zwemmen Assen za 1e groep

1. Nu dat was niet zo mooi.

De ervaring was dat je in maart niets meer mocht
was of de wereld ineens stil stond.
Het was heel rustig en je kwam bijna niemand meer
tegen op straat.

2. Ik heb veel steun van de kinderen gehad.
3. Ja het was wel wat onwennig, maar het was niet
anders.
4. Ik was niet angstig, maar alles op afstand.
5. Ja het was niet anders, maar wij vonden het wel
goed.
6. Ja, als ze kunnen moeten ze het wel doen.
7. Je hebt nu wel tijd voor wat opruimen enz.,
maar hopen dat er geen tweede corona-uitbraak
komt......

Zelf kon ik nog wel alle kanten op: grote tuin, dus
niet opgesloten.
Toen het weer zover was dat we weer konden
zwemmen was dat eerst wel angstig en onzeker,
maar na een rondje zwemmers bellen, die er weer
zin aan hadden, toch maar weer gegaan en het viel
erg mee.
We konden goed afstand van elkaar houden, het
was weer prettig om te kunnen zwemmen.
Maar deze periode is nog niet prettig, de warmte is
er uit.

www.sportclubbartje.nl
Rinske ten Klooster, lid sinds 1998
Contact zwemmen Assen do 1e groep
Van Connie kreeg ik het verzoek om mijn ervaringen vanwege de corona-crisis met jullie te willen
delen.
Toen op 12 maart het bericht kwam dat het coronavirus nu ook in Nederland was gekomen, was dat
geen verrassing. Het was te verwachten, alleen we
wisten niet wanneer.
Het logische gevolg was dat er niet meer gezwommen kon worden. Jammer maar heel begrijpelijk.
Zoveel mogelijk thuis blijven was het advies.
Een hele verandering, maar ook dat mijn man in
de WW kwam en nu ook dagelijks thuis was. We
hebben in de eerste weken samen veel gewandeld,
klusjes in huis gedaan. Maar alle dagen leken hetzelfde. Vaak dacht ik ’s morgens: wat voor dag is
het vandaag? Het ritme van de wekelijkse activiteiten miste ik.
In het noorden bleef het wat betreft het coronavirus ‘rustig’, maar de beelden die we via het journaal binnen kregen vond ik toch wel heftig.
Het was zo onwerkelijk.
Door mijn werk in de Arendstate werd ik geconfronteerd met de beperkingen die de bewoners van
hogerhand opgelegd kregen. Heel triest, gelukkig is
tot nu toe de Arendstate coronavrij gebleven.
Op 14 mei mochten we komen zwemmen, alles volgens de RIVM regels. Aanmelden en bijhouden wie
er geweest waren, het hoorde er allemaal bij. We
deden het gewoon, stel je voor dat.....

De eerste keer was het best spannend, hoe zal
het allemaal gaan? Samen zijn we er uit gekomen,
doordat we met 6 zwemmers (op papier zijn we
met 13 personen) waren, konden we in het bad
afstand van elkaar houden. De tweede donderdagmiddaggroep ging bij binnenkomst niet op de bank
zitten bij de muur, maar op de bank bij het raam.
Zo konden we de 1½ meter afstand garanderen.
De eerste keren mochten we niet douchen, dat was
jammer, op 2 juli mocht dat ook weer. Gelukkig bleven de toiletten wel open.
Dat anderen die meer beperkingen hebben dan ik
en het niet aandurfden om te komen vond ik begrijpelijk.
Ik hoop dat wanneer het seizoen weer begint we
elkaar weer mogen begroeten.
De gewoonte om het seizoen samen af te sluiten
met een bakkie koffie/thee kon ook niet doorgaan.
Op het moment van dit schrijven, 23 juli, laait het
virus weer op. Dit vind ik spannender dan aan het
begin van de coronacrisis. In het begin hielden de
meeste mensen zich aan de regels en nu wordt
men wat nonchalanter hierin. Hoe zal het verder
gaan?
Of er iets positiefs uit voortvloeit in deze periode
weet ik niet. Over het algemeen keek men meer
naar elkaar om, maar dat is nu toch al weer minder
geworden.
Ook voor ondernemers is er veel onzekerheid, hoe
zal het allemaal verder gaan?
Het wachten is nu of het nieuwe vaccin, als deze er
is, uitkomst zal bieden.

-8Eddy Kroon, lid sinds 1980
Zwemmen Vries

Gerrie Bouw, lid sinds 1987
Contact zwemmen Smilde + bestuurslid

Mijn bevindingen
Dat op donderdag 27 februari de eerste coronabesmetting in Brabant werd gemeld in het tv-nieuws
werd als gewoontjes aangenomen. Tien dagen later
kreeg ik bericht van De Zonnebloem dat uitstapjes
af- of uitgesteld werden.
Zou het zo erg zijn, dat coronavirus?

1. Hoe heb je het ervaren, dat er vanaf half maart
opeens niks meer mocht?
Eerst was het even wennen, maar al snel was ik
er aan gewend en vond ik het heel relaxt. Toen de
lock-down werd ingevoerd was ik op vakantie in het
buitenland. Gelukkig konden we nog ‘gewoon’ naar
huis vliegen.
Eigenlijk heb ik ‘dankzij’ corona veel langer het relaxte vakantiegevoel vast kunnen houden.

Toen ik op vrijdag 13 maart het bericht ontving
dat het zwemmen minstens 3 weken niet door zou
gaan, kwam de ernst van het coronavirus toch
binnen! Nou ja, 3 weken, ‘een vroege zomerstop’?
dacht ik.
Op zondag 15 maart het tv-nieuws van 18.00 uur:
alle scholen, café’s, sportclubs en dergelijke gaan
nu dicht, eerst tot 6 april.
17 Maart: de eerste patient in Assen besmet met
het coronavirus. Oei! Dat is dichtbij!
Drie dagen later: zorg-verpleeghuizen op slot. Niet
meer naar mijn vrouw in Anholt. Hoe zal zij dit
ervaren? Vaak telefonisch contact met de verpleging.
Thuis stil, ook op straat. Wat vaker bellen, zo houden we contact. Dit hebben we nog nooit meegemaakt!
Geen hulp, ook geen gezellige praat bij de koffie.
Dan de stofdoek zelf maar ter hand nemen. Ik sla
me er wel doorheen.
31 Maart: alle maatregelen verlengd tot 28 april.
Veel coronapatienten. Hulde aan de verpleging!
Mijn verjaardag stil, alleen.
Veel gelezen, gepuzzeld en naar muziek geluisterd.
En wat oefeningen doen. Ik word stijf van al dat zitten. Wat onzeker, hoe lang zou dit nog duren?
Wat zwemcollega’s gebeld, we missen het zwemmen en het contact. Af en toe een klein stukje
wandelen.
Zaterdag 16 mei: Roely Wortel belt. Als het zwembad weer open gaat, wil je dan weer..... Ja graag.
1-8 Juni: wat versoepeling van de maatregelen.
Brief van SC Bartje: in kleine groepjes een half uur
in het bad. Hoera!
En met de extra beperkingen, looproutes en anderhalve meter is het best te doen.
Jammer dat iedereen nog niet wil of kan meedoen.

2. Hoe ben je omgegaan met die onzekerheid, dat
je niet wist hoe lang dit ging duren, wanneer dingen
weer wel zouden kunnen?
Rustig afwachtend, we zien wel hoe het verder
gaat...., zolang we maar gezond blijven.
3. Mis je de activiteiten van Bartje erg of vind je het
eigenlijk wel rustig?
De activiteiten mis ik niet zozeer, omdat ik daarvoor
wel andere activiteiten heb zoals veel wandelen
met de honden bv, maar de leuke gezellige sociale
contacten mis ik wel.
Gelukkig hadden we de app-groep waarin we elkaar
regelmatig ‘spraken’.
4. Ben je angstig om weer te beginnen of valt dat
wel mee?
Wij zijn nog niet weer begonnen, maar ben wel benieuwd hoe we het verantwoord gaan oplossen v.a.
20 augustus.
5. Nu het weer in augustus zal starten, hoe is dat
voor je: alle extra maatregelen (protocols), afstand
houden, kleine groepjes, registratie?
Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan, moeten we
b.v. ouderwets baantjes zwemmen met een ketting
er tussen??
Hoe snel went het om niet te douchen na het
zwemmen (zijn we wel heel vroeg thuis ).
6. Beveel je het iedereen aan om weer te gaan
deelnemen?
Ja zeker, maar wel met gezond verstand!
7. Wat is je positieve ervaring in deze crisis?
Dat we allemaal gezond zijn gebleven èn dat het
leven ook best leuk en ontspannen is als je jezelf
moet vermaken in plaats buiten de deur vermaakt
te worden (verjaardagen/feestjes/theater/film/
muziekfestival e.d.).

Inmiddels kom ik ook weer op bezoek bij m’n
vrouw.
Ik hoop dat mensen wat dichter bij elkaar komen
en beseffen: wat normaal is, is niet altijd vanzelfsprekend.
Wat we wel weten: normaal is het nog (lang) niet.

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
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1. Hoe heb je het ervaren, dat er vanaf half maart
opeens niks meer mocht?
We kregen van onze trainer te horen dat we niet
meer konden trainen in verband met het corona
virus. Dit was natuurlijk wel te verwachten en dat wij
ook helaas moesten stoppen met trainen. Ook dat
veel niet meer mocht en dat we ons allemaal aan bepaalde voorschriften moesten houden was voor mij
en mijn man niet heel spannend. Mijn man zat thuis
omdat de horeca dicht ging en ik werk in de zorg.
We hebben samen afgesproken dat we zo min mogelijk mensen wilden ontvangen. Dit ook omdat ik in de
zorg werk en in de risicogroep val.
2. Hoe ben je omgegaan met die onzekerheid, dat
je niet wist hoe lang dit ging duren, wanneer dingen
weer wel zouden kunnen?
De onzekerheid was zeker aanwezig. De sociale
contacten misten we wel omdat er eigenlijk altijd wel
iemand bij ons thuis kwam, maar dit gold niet echt
voor mij. Ik was in deze periode veel aan het werk,
heb dus eigenlijk vrij weinig meegekregen dat er
niemand bij ons thuis kwam.
3. Miste je de activiteiten van Bartje erg of vond je
het eigenlijk wel rustig?
De activiteiten miste ik zeker. Voor het contact met
de teams was snel een oplossing gevonden. Renate
en ik hebben samen overleg gehad om een groeps
app aan te maken voor de twee teams. We hebben
een schema opgesteld en dat op cap nummers, zodat elke dag één van het volwassenteam en één van
het jeugdteam even vertelde hoe het met degene
ging en wat hij of zij die dag had beleefd. Zo konden
we elke dag lezen hoe het met iedereen ging en hielden we elkaar zo op de hoogte van lopende zaken.
Iedereen was hier zo positief over, erg leuk!
4. Ben je angstig geweest om weer te beginnen of
viel dat wel mee?
In het begin dat we weer te horen kregen van onze
trainer dat we weer konden starten met de training
was ik wel benieuwd hoe we dit gingen doen...
Hier zaten natuurlijk wel wat haken en ogen aan.
We kregen van onze trainer een hele waslijst waar
we ons aan moesten houden. Als iedereen die weer
wilde trainen in de groepsapp akkoord had gegeven,
konden we weer gaan trainen op de woensdagavond
van kwart over acht tot negen uur voor de jeugdleden.
Angstig ben ik niet echt geweest. Dit kwam ook omdat onze trainer ons heel duidelijk had verteld wat
wel en niet mocht.
5. Nu het weer langzaam is gestart, hoe is dat voor
je geweest: alle extra maatregelen (protocollen),
afstand houden, kleine groepjes, registratie?
Zelf vind ik het heel prettig dat we weer gestart zijn
met de training van het waterbasketbal.
Ik moet wel één ding bekennen en denk dat alle
deelnemers van het waterbasketbal het met me eens
zijn! Een heel groot compliment voor onze trainer
Renate van Urk. Ze heeft van alles moeten bedenken
om elke keer de training weer leuk te maken. En
hierbij dat ook rekening gehouden moet worden

met de coronamaatregelen. Maar elke keer stond ze
vrolijk aan de kant training te geven en deze waren
zeker niet saai. We konden sommige oefeningen niet
beoefenen in verband met de coronamaatregelen
natuurlijk. We hebben wel kleinere groepen gehad,
gemiddeld vijf à zes personen per training.
Sommigen gaven aan dat ze het nog niet zagen
zittenom te komen. De afstand was prima te doen.
Drie zwemmers in één baan en iets langzamer
zwemmen dan dat je gewend bent.
6. Beveel je het aan anderen aan om weer te gaan
deelnemen?
Ik ben zelf nog een beetje voorzichtig om het aan
te bevelen voor anderen. Als je trainer het goed
wegzet en vaste afspraken op papier heeft gezet,
is het zeker mogelijk. Maar daarbij vraag ik ook aan
alle mensen om je gezonde verstand te gebruiken.
Als je verkouden, snotterig of koorts hebt blijf dan
thuis! Zo bescherm je jezelf maar ook zeker anderen. Samen krijgen we corona onder controle
.
7. Wat is je positieve ervaring in deze crisis?
Voor mijn gevoel hebben we binnen het water
basketbal zeker iets moois bereikt.
Iedereen was altijd heel enthousiast over de ver
halen die iedereen had te vertellen.
We zijn een hechte groep geworden met elkaar.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en ik hoop
dat we na de vakantie weer met veel plezier kunnen
gaan trainen!

Isis Joling, lid sinds 2012
Handboogschieten
1. Dat was eerst wel even wennen, maar het betekende ook meer tijd voor andere dingen die wel in
huis kunnen.
2. Door uit te gaan van het ergste kan het daarna
alleen maar meevallen. Dingen vinden die je leuk
vindt en die veilig binnen kunnen, helpt om niet
alleen maar aan het negatieve te denken.
En natuurlijk ook op andere manieren contact
houden met mensen; ik heb veel brieven en
kaarten gestuurd.
3. Het is toch een vast moment van contact,
vermaak en ontspanning dat ineens wegvalt,
en dat merk je wel. Alternatieven zijn dan toch niet
helemaal hetzelfde.
4. Zolang iedereen zich netjes aan de vereisten
houdt, met genoeg afstand e.d. denk ik dat alles
wel goed komt. Het is wel wat lastiger als het druk is.
5. Die extra regels zorgen ervoor dat ik nu weer
naar de training durf te komen, dus ik ben blij dat
ze er zijn.
6. Op zich wel, maar natuurlijk alleen als zij zich er
zelf prettig bij voelen, en het niet te druk is.
7. Ik heb digitaal weer contact gehad met mensen
die ik al een tijd niet had gesproken, en ik heb de
tijd gehad om nieuwe dingen te leren.
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AMARYLLIS BOLLEN
Ook dit jaar willen we deze actie
toch graag weer organiseren.
De bollen zijn weer leverbaar
in de kleuren
ROOD, ROOD-WIT, ROSE en WIT.
Ook de prijzen zijn gelijk gebleven:
per stuk E 6,— | 3 bollen voor E 15,—
Onze leden krijgen het bestelformulier,
tesamen met de uitnodiging voor de ledenvergadering, eind augustus toegestuurd.
De actie loopt tot 3 oktober.
Als u mee wilt doen, kunt u dit bestelformulier terugsturen òf het aantal mailen
vóór 3 oktober.
Vanaf 19 oktober gaan we ze afleveren.

Bent u geen lid en wilt u
hieraan ook meedoen?
Stuurt u vóór 3 oktober een berichtje
naar sc.bartje@home.nl met daarin
het aantal bollen en de kleuren,
u krijgt dan de bevestiging teruggemaild.
Vanaf 22 oktober krijgt u ze thuis bezorgd!

CONTRIBUTIE 2020
Een aantal leden heeft de jaarlijkse contributie over 2020 nog niet (of nog niet volledig)
betaald.
Als u twijfelt, wilt u dit dan even nakijken?
Is het aan uw aandacht ontsnapt, dan kunt u het bedrag overmaken op IBAN-nummer
NL84SNSB0914909339 ten name van Sportclub Bartje te Assen onder vermelding van
uw naam en lidnummer.
Kunt u de rekening niet vinden, mail even naar sc.bartje@home.nl, dan krijgt u een
duplicaat toegestuurd.
In januari gaan we bekijken hoeveel weken/maanden in verband met de corona
maatregelen er niet gezwommen kon worden (zwembad of sporthal gesloten),
er wordt ook rekening gehouden of u wel of geen gebruik heeft kunnen/willen maken
van de sport tijdens de pandemie.
Dit bedrag zal van de rekening voor 2021 worden afgetrokken.
Connie Bremer,
secretaris/penningmeester

- 11 Vrijdag 24 april 2020, een dag met een oranje randje
Doordat mijn cliënten, alle drie notabene, voor die dag
hadden afgezegd had ik onverwacht een vrije dag.
Ik wilde een kaartje bij een jarige in de bus doen en gelijk langs de winkel gaan om mij daarna op mijn hobbykamer op te sluiten om aan een miniatuurtje te beginnen.
Bart vroeg mij nog even te wachten, dan zou hij na de
koffie met mij meelopen. Voor hij zover was duurde nogal
lang
.
Na het schoonmaken van de badkamer besloot ik om dan
maar in de krant te beginnen.
Rond half elf ging de telefoon, bij mij eerst verwarring
want ik kreeg de burgemeester aan de lijn. Daarna ongeloof, ik kreeg een lintje. Gevolgd door verbazing dat mensen zoveel moeite doen omdat ze vinden dat wat jijzelf zo
leuk vindt, met plezier doet en waar je veel energie van
krijgt, beloond mag worden met een koninklijke onderscheiding. Ook opluchting, want de burgemeester zei dat
i.v.m. de coronamaatregelen er nu geen uitreiking op het
gemeentehuis kon zijn (zo zie je maar weer, ik heb altijd
mazzel, lijkt me nl. doodeng om daar te staan), dit wordt
later alsnog gedaan, maar dan ben ik voorbereid en kan
een grote zakdoek in mijn zak stoppen
.
Toen begon het genieten. Onvoorstelbaar hoeveel kaarten,
mailtjes en telefoontjes er dan komen. Al gauw stond de
bloemenman met een heel mooi boeket van S.C. Bartje
voor de deur, waarna er nog veel meer volgden. Ik heb
nog vazen bij de buurman moeten lenen. Onze huiskamer
leek al gauw een bloemenwinkel.
Gelukkig kwam er later ook nog een brief van de gemeente Assen, waarin stond dat ik was benoemd tot lid in
de Orde van Oranje Nassau, dat had ik eerlijk gezegd via
de telefoon niet helemaal meegekregen
.

Had ik al eens gezegd dat ik mezelf een bofkont vind, nou
dat bleek ook nu weer.
Na 24 april bleef het een tijdje stil, maar opeens was er
weer een telefoontje, ditmaal met de vraag of ik op 3 juli
tijd had om het lintje in ontvangst te nemen. Nou dat had
ik wel
.
Door de anderhalve meter maatregel waren er wat aanpassingen in plaats en, wat erg jammer was, in het aantal gasten dat we uit mochten nodigen. Het leuke was
wel dat ik zelf nu mocht bedenken wie er meeging naar
de Kolk waar het een en ander plaats zou vinden. Dat
was wel erg lastig omdat er nu maar 10 personen bij
het officiële gebeuren mochten zijn. En dat was inclusief
mijzelf, eerst wilde ik zelf dan maar thuis blijven, maar
dat was niet de bedoeling. Maar afijn daar zijn we uitgekomen. Het fijne was dat S.C. Bartje mij aansluitend een
receptie aanbood waar de rest dan gezellig kon aanschuiven. Omdat de burgemeester geen armen heeft van
anderhalve meter mocht Bart mij in de Kolk het speldje
opspelden, heel bijzonder.
Daarna op naar het terras waar de rest zat te wachten,
nou dat was hartstikke leuk, wat heb ik genoten. Ook was
ik overdonderd door de vele attenties die ik daar kreeg,
en weer veel bloemen, dus mijn kamer stond weer vol.
Al met al: ik raad het iedereen aan om vrijwilliger te worden, dit jaren te doen en als je dan ook nog de mazzel
hebt dat het bestuur zich inzet om een lintje voor je aan
te vragen, dan krijg je net als ik een ongelooflijk leuke
ervaring. Waarschijnlijk niet zo leuk als die van mij, want
door de corona had ik twee geweldige dagen.
Iedereen heel erg bedankt voor alle bloemen en reacties
en vooral het bestuur dat zij dit met behulp van het Hospice en slinkse medewerking van Bart voor mij hebben
gedaan.
Ik hoop jullie allemaal gauw weer in goede gezondheid
te zien.
Roelie Prinsen

Bartje kiest voor groen,

ga jij ook meedoen?

www.ecduurzaamassen.nl

Bezoekadres Warenhuis Vanderveen 1 e etage
Koopmansplein 16
9401 EL Assen, Tel 0592-200021, klantenservice@ecduurzaamassen.nl
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Speciaal voor sportclubs en verenigingen heeft Energiecoöperatie duurzaam Assen een actie om de
clubkas te spekken. Wij doen als Sportclub Bartje hier ook aan mee en jij kan als lid hierbij helpen.
Energiecoöperatie duurzaam Assen start en ondersteunt nieuwe projecten om Assen te voorzien van
duurzame energie. Onderdeel van hun missie is om ook lokale verenigingen te ondersteunen.
Voor ieder lid dat via Energiecoöperatie duurzaam Assen groene stroom en gas afneemt krijgt
Sportclub Bartje ieder jaar €25,-. Makkelijker kan het eigenlijk niet.
Kijk voor informatie op: www.ecduurzaamassen.nl/verenigingen-actie

