39e jaargang nr. 1

(verschijnt 2x per jaar)

AUGUSTUS 2021

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

Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers
Na een ingewikkeld jaar zijn we gelukkig weer gestart met sporten.
Een heleboel regels moeten we inachtnemen, maar het gaat!
Het internationale zitvolleybaltoernooi (deze keer de Golden Nations League) was
een groot succes. En op de Olympische Spelen deed Gijs Broeksma mee met handboogschieten. Hij is jaren geleden bij Sportclub Bartje begonnen.
Connie en ik hebben onlangs een bezoek gebracht aan Tineke Oberink, voormalig
trainster van de afdeling Vries, voor een ‘afscheidsinterview’ . Dat vindt u verderop in dit krantje.
Bij het krantje vindt u ook het bestelformulier voor de jaarlijkse amaryllis-actie.
Doet u allen weer uw best om zoveel mogelijk bollen te verkopen?
Wij hopen dat het nieuwe sportjaar goed zal verlopen, zonder al te veel coronahobbels.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

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

-2ZWEMMEN
AFDELING ASSEN
MAANDAG
Hallo allemaal.
Door de corona konden wij ook dit
jaar lange tijd niet zwemmen. Maar
vanaf 31 mei tot en met 5 juli wel
en dat ging goed. Er mochten 12
mensen per groep in het bad.
In juli en augustus zwemmen we anders ook niet
niet met het oog op de vakanties.
We hopen dat we weer op 30 augustus kunnen beginnen. Als dit doorgaat laat ik het wel weten.
Jannie de Haan

DONDERDAG
Sinds 9 januari 1998 ben ik lid van sportclub Bartje
op de donderdagmiddag.
Van verschillende instructeurs heb ik les gehad,
ieder met zijn/haar eigen inbreng en manier van
lesgeven. Ik geniet er nog steeds van. Fijn dat het
na de coronaperiode weer door mag gaan.
In de wandelgangen hoorde ik dat er behoefte is
aan een invalinstructeur voor de zwemploegen.
Bij Connie heb ik verdere informatie gevraagd,
want mijn man is instructeur bij AQUA 68 afdeling
reddingsbrigade en hij vroeg zich af of hij iets voor
Bartje kan gaan betekenen. Want aan kinderen les
geven is toch iets anders dan de doelgroep van
Bartje. Het belangrijkste is toch wel dat hij ons kan
redden in geval van nood.
Voor de zomerstop heeft hij een paar keer mee
gezwommen om te kijken en beleven welke oefeningen er zoal gedaan worden. Ben is een goede
leermeester en Anje heeft laten zien hoe de tillift
werkt.
Mijn man vindt het leerzaam en leuk, de verwachting is dat we hem vaker in het zwembad zullen
zien.
We hopen weer op een sportief en gezellig seizoen.
Bert en Rinske ten Klooster (1e groep)
Voor de zomervakantie konden we gelukkig nog een
aantal keren zwemmen. We hebben genoten van
het bijpraten en we deden de oefeningen die Ben
voor ons bedacht.
Dit alles gebeurde op gepaste afstand.
De groep was niet zo groot omdat er een paar langdurig zieken zijn. We wensen hen beterschap.

Van onze groep is Willy Roeleven overleden en we
missen haar nog iedere week.
Iedereen een goede zomer en we hopen straks
weer te kunnen genieten van het warme water.
Anje Rutgers (2e groep)
ZATERDAG
Tja, zoals jullie allen weten was het een vreemd
jaar. Het coronavirus bereikte ook Assen. Ach dat
zal wel meevallen dachten we, nooit van gehoord.
Maar dat viel erg tegen. Ook wij moesten stoppen
met het zwemmen.
Gelukkig is het nu weer toegestaan, maar we moeten ons aan bepaalde regels houden.
Het was wel een gedoe om onze kleren, schoenen
en jas in een tas te proppen, nou ja opvouwen
bedoel ik, en die dan meenemen naar het zwembad
(niet in het water!).
Ook de opstelling in en buiten het bad was door
Ben zo geregeld dat er voldoende ruimte (volgens
de regels!) aanwezig was.
Ook het douchen mocht niet, dus dat thuis dan
maar.
We hopen dat de regels steeds meer gaan versoepelen en dat we elkaar op 28 augustus gezond en
wel terug mogen zien.
Dat is in onze groep belangrijk, want het sociale
contact speelt een belangrijke rol.
Ook is het doorbewegen van onze spieren in het
warme water nodig.
Dat doen we dan graag en met plezier onder de
leiding van Ben.
Na de vakantie gaan we met veel zin weer aan de
slag.
Wij wensen alle mensen van de sportgroepen
BARTJE een mooie en gezonde zomer toe.
Geeske Bartels (1e groep)
Hallo zwemmers en zwemsters,
Na een stille periode van bijna een half jaar was
het eind mei tot begin juli weer mogelijk om te
zwemmen.
Met enige terughoudendheid konden we daaraan
weer gevolg geven, de kleding nog in de tas en
afstand houden.
Het bijzondere is dat je elkaar weer ziet net alsof
alles nieuw is.
Je ziet toch dat vooral de dames graag een duik
nemen in het warme water. Gewoon met Ben de
oefeningen doen voor lijf en leden, ook al heb je
een nieuwe knie.
Laten we hopen dat alles weer normaal de goede
kant opgaat.
Reinder Smeenge (2e groep)

Onze zwemvriendin Willy Roeleven is overleden.
Jij was ook mijn buurvrouw. We deden heel veel samen, zoals samen zwemmen, naar de jaar
vergadering en meedoen met de autopuzzeltocht, wat ook heel gezellig was.
Ik mis je.
Elsje Hingstman
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Afscheid van Tineke Oberink
De afdeling Vries heeft na decennia afscheid
moeten nemen van de zwemtrainster Tineke
Oberink. Zij heeft sinds 1977 (!) leiding ge
geven aan de zwemmers in Plons.
Anneke en Connie hebben haar bezocht voor
een ‘afscheidsinterview’.
Een geweldige middag bij een 80-jarige, die
niet alleen over Sportclub Bartje, maar over
haar hele sociale leven aanstekelijk vertelde.
Haar eerste kennismaking met Bartje was de
opening van het overdekte zwembad De Timp
in Assen in 1968, als afgevaardigde van Kring
Drenthe van de KNZB.
Ze was ook betrokken bij de nationale kam
pioenschappen voor gehandicapten in 1969,
met heel veel klassen en medailles.
Haar eerste echte contact met Bartje ontstond
na een telefoontje via de gemeente, of zij
iemand wist die een gehandicapten zwemclub in Vries zou kunnen trainen, dat werd zij
zelf! En ze heeft al die jaren met heel veel plezier lesgegeven.
Ze vertelde over alle andere zwemclubs die zij begeleidde, over haar kinderen en over
al haar verdere activiteiten waarvoor ze op 24 april 2015 terecht is geëerd met een
Koninklijke Onderscheiding. Dat was een heel grote verrassing voor haar, waarover echt
niemand uit haar omgeving iets had losgelaten. Ze was naar Op de Helte gestuurd voor
een overleg en dacht, tot ze allemaal bekenden zag, dat ze in een verkeerd gezelschap
terecht was gekomen....
Ook nu nog is ze reuze actief, vooral in Roden waar zij ook al sinds de 70er jaren woont.
Ze maakt mooie schilderijen bij de Teken- en schildergroep Roden, is nog steeds actief
bij de Postzegelvereniging.
Nu haar man is overleden is hun postzegelverzameling een belangrijk aandachtspunt,
waarvoor ze veel hulp krijgt van een dorpsgenoot, die ‘dus’ ook dagelijks bij haar eet.
Zij hoopt als die klus geklaard is de afdeling Vries weer eens te bezoeken. Wij weten
zeker dat Vries haar mist!!

Tineke in actie op onze promotiefilm uit 2009.
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HANDBOOGSCHIETEN

ROLDE - MARIËNCAMP/DE TRANS
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

WATERBASKETBAL

ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 20.15-21.00 uur
trainer/contact:
– Familie van Urk, Obrechtlaan 22, 9402 TH
Assen, tel. 06-13585966 / 06-14028909

JEUGDWATERBASKETBAL

ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer/contact:
– Familie van Urk, Obrechtlaan 22, 9402 TH
Assen, tel. 06-13585966 / 06-14028909

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

trainer:
- B. Reuvers, Jozelf Israelsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
– 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, De Sluiskamp 45, 9422 AP
Smilde, tel. 0592-414351
VRIES - STICHTING DE BRINK/VISIO
training: dinsdag
18.30-19.00 uur
			
19.00-19.30 uur
			
19.30-20.00 uur
contact:
– Mw. R. Wortel-Prakken,
Smetanalaan 304, 9402 XN Assen
tel. 0592-311709
trainers:
– Mw. B. Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries,
tel. 06-21849800, jbhof@freeler.nl
– 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 2021
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 105,00 per jaar
Seniorleden
1e sport
2e sport

E 140,00 per jaar
E 85,00 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.
Minimaal 40% van de inleg (E 14,25 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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AFDELING VRIES

WOENSDAG
Na een lange periode dat we niet konden zwemmen
mocht het eindelijk 2 juni weer.
Heerlijk om elkaar weer te zien en we onze spieren
weer konden oefenen.
Het water was lekker van temperatuur en onze
monden stonden niet stil om over al die tijd bij te
praten, heel gezellig.

DINSDAG
Nog een half jaar corona. Maar we kunnen in Vries
wel weer zwemmen, al heb ik zelf weinig kunnen
meedoen.
Er zijn drie groepen en ook al zijn ze niet altijd even
vol, er wordt wel gezwommen.

De opkomst was wat matig, maar ieder had daar
z’n reden voor.
Ons teamgenoot Roelie Menger is al geruime tijd
ziek, wij wensen haar namens onze club van harte
beterschap!
Na de vakantie hopen we weer compleet te zijn,
dat houdt in dat er nog plaats is voor versterking.
Dus zijn er nog mensen die zwemmen leuk vinden
en hun spieren wat oefeningen kunnen gebruiken:
van harte welkom.
Wij zwemmen op woensdagavond in 2 groepen van
19.15-20.00 uur en van 20.00-20.45 uur in Mariëncamp in Rolde.
We zwemmen onder de vakkundige leiding van Ben
Reuvers.

Het leek er even op dat we mochten zwemmen,
maar dat we geen zwembad meer zouden hebben.
Heel de gemeente in opstand.
Hoe kon men dat doen van VISIO. Al die cliënten en
groepen die zwemmen in Plons. Zelfs bij de gemeenteraad kwam het op tafel te liggen.
VISIO, enigszins geschrokken zoals ze schrijven,
gaat eerst verder onderzoek doen en zolang blijft
het bad open.
Wij allemaal blij.
En nu maar hopen dat er niet weer een coronagolf
achteraan komt, waardoor het alsnog dicht moet.
Roely Wortel

WATERBASKETBAL
Het afgelopen jaar hebben we
helaas vanwege corona helemaal
geen waterbasketbal kunnen
spelen.

Vakantie hebben we 4 en 11 augustus, zien we
elkaar de 18e weer?
Hennie Middelbos

DONDERDAG
Wat waren we blij dat we weer mochten gaan
zwemmen, zo blij dat we niet gestopt zijn eind mei,
maar doorgezwommen hebben totdat het zwembad
sloot i.v.m. zomervakantie!

Gelukkig mochten we na de lockdown wel weer trainen.
Deze training bestond alleen uit
condititietraining en balvaardigheid.
Omdat waterbasketbal een contactsport is kunnen
we dit niet spelen vanwege de anderhalve meter
afstand regel.
Toch waren we wel heel blij dat er toch weer wat
gezwommen kon worden in het warme water.

Helaas waren onze zwemvriend(inn)en van Cosis
nog niet weer aanwezig, maar hopelijk komen zij in
september er ook weer bij.

We hopen allemaal dat na de zomer we het waterbasketbal weer kunnen gaan oppakken, zodat we
onze leuke sport weer echt kunnen beoefenen.

Net als alle randactiviteiten ging ook ons etentje
niet door, maar wat in het vat zit……!

We beginnen 8 september weer met de trainingen
van half 8 tot 9 uur.

We vertrouwen erop dat we de eerste donderdag
van september kunnen beginnen aan een ‘normaal’
zwemseizoen.

We wensen iedereen nog een mooie zonnige zomer
toe en hopen dat iedereen gezond weer in september kan starten met zijn/haar sport bij SC Bartje.

Hartelijke groet
van de afdeling Smilde

Namens het waterbasketbalteam
Renate van Urk

AFDELING SMILDE

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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Sinds woensdag 26 mei jl. zijn de
schutters van SC Bartje weer actief
aan het trainen in onze schietruimte
in sporthal De Spreng.
Iedere schietavond zijn er wel een
twaalf schutters actief.
Ik zorg voor de coronaveilige situatie door alle deurklinken te
besproeien met desinfecterende vloeistof en regelmatig te luchten. Verder wordt er een aanwezigheidslijst keurig bijgehouden. Er zijn gelukkig nog
geen calamiteiten geconstateerd.
Vanaf 1 juli kon er weer buiten geschoten worden.
Sinds die datum zijn ook twee leden toegetreden:
Bart van Meer en Martin Thie.
Leden Hans de Munck en Haye Postma hebben het
lidmaatschap opgezegd. Zo blijft de schuttersgroep
op circa vijfentwintig leden draaien.

ratievergaderingen plaatsgevonden, ook geldt dit
voor de vergaderingen van Sportclub Bartje.
Connie, de secretaresse houdt wel een vinger aan
de pols als er dingen gaande zijn voor de schutters.
Zo zijn we van plan om binnenkort met de andere
boogschietvereniging in Assen te gaan praten. Zij
willen in de wintertijd ook gebruik gaan maken van
de schietruimte in De Spreng.
Over de vorderingen zal ik jullie op de hoogte houden.
Indien mensen naar toernooien willen, kunnen ze
de NNHF site bezoeken en hier de data en plaats
zien waar geschoten kan worden.
Inschrijvingen lopen nog altijd via mij.
Ik wens degenen die nog vakantie gaan vieren een
fijne vakantie.
Per woensdag 1 september gaat het binnenschieten
weer van start.
Henk Dijksma

In de coronatijd van 2020-2021 hebben geen fede-

START VERVOLG SEIZOEN 2021 t/m december
zwemmen Assen
maandag 30 augustus
doelgroepenbad			
De Bonte Wever
donderdag 26 augustus
			

19.00-19.45 19.45-20.30		
27 december en 3 januari wordt er niet gezwommen

zaterdag 28 augustus
			

09.30-10.15 10.15-11.00
25 december en 1 januari wordt er niet gezwommen

zwemmen Rolde
woensdag 18 augustus
Mariëncamp/De Trans			

19.15-20.00 20.00-20.45
29 december wordt er niet gezwommen

13.30-14.15 14.15-15.00
21 oktober, 30 dec. en 6 januari wordt er niet gezwommen

Smilde
donderdag 2 september 19.30-20.30			
Smeltebad			
30 december wordt er niet gezwommen
zwemmen Vries
dinsdag		
Plons De Brink/Visio			

18.30-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00
28 december wordt er niet gezwommen

handboogschieten woensdag 1 september 19.00-21.00			
De Spreng			
22 en 29 december wordt er niet geschoten
waterbasketbal
woensdag 8 september 19.30-20.15 20.15-21.00		
De Bonte Wever			
29 december en 5 januari wordt er niet getraind
zitvolleybal Assen donderdag 26 augustus 20.00-21.30
Olympus
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN, houd ook onze website in de gaten!

