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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers
Gelukkig zijn wij na de coronajaren weer aan het sporten.
Alle zwem-, waterbasketbal- en handboogafdelingen zijn weer met goede moed
van start gegaan.
Hou onze website ook in de gaten om te zien wanneer we na de eventuele zomerstop weer beginnen!
Helaas kon onze Nieuwjaarsbijeenkomst nog geen doorgang vinden, maar de
Algemene Ledenvergadering kan op donderdag 16 juni a.s. weer plaatsvinden.
Verder wordt het internationale zitvolleybaltoernooi Dutch Tournament op 1-2-3
juli gehouden in de Stadsbroekhal, de voorbereidingen zijn in volle gang.
We hopen op vele toeschouwers! Zitvolleybal is een geweldige kijksport.
Meer bijzonderheden vind je op onze website www.sportclubbartje.nl.
In het najaar houden wij weer onze amaryllis-actie.
Namens het bestuur wens ik u allen een goede zomer.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

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

Op maandagavond 25 april werd Jannie aan het eind van de eerste les
aan de kant geroepen.
Zij snapte niet waarom, maar klom met trillende beentjes toch nog rap
de trap op.
Daar kwam de aap uit de mouw, de zwemmers en vrijwilligers hadden in
de gaten gekregen dat ze 27 april 80 jaar zou worden.
Wel een probleem dat Jannie het lief en leed potje beheert, daar konden
we dus niet bij.
Daarom is in het geniep geld ingezameld en kreeg ze uit handen van
Mark, ons jongste lid op de maandag, namens alle zwemmers en vrijwilligers van de maandagavond, twee mooie planten, een voor binnen
en een voor op het balkon, voor de snaaimomenten zat er ook nog een
mooie doos met heerlijke chocolaatjes bij.
We hebben Jannie gefeliciteerd, toegezongen en b
 edankt voor het feit
dat ze al ruim 40 jaar voor ons aanwezig is om alles rondom het zwemmen en nog veel meer dingen bij SC Bartje te
regelen. Onmisbaar dus.
Jannie was totaal verrast en snapt volgens mij
nog steeds niet hoe we dit zonder dat zij iets
gemerkt heeft voor elkaar hebben gekregen.
Volgens ons is de verrassing geslaagd.
Jannie, wij gaan voor de herhaling over 5 jaar.
Roelie Prinsen

ZWEMMEN
AFDELING ASSEN
Langzaam aan gaan we weer naar
het einde van dit zwemseizoen.
Vanaf 17 januari van dit jaar mochten we weer zwemmen, na ruim
een maand stil te hebben gelegen
i.v.m. corona.
Iedereen enthousiast, het voelt of je weer een
stukje vrijheid terug krijgt.
Na het bijpraten ook weer actief in beweging met
de oefeningen, niet te moeilijk de eerste lessen.
Nu zijn we alweer aardig op weg naar het einde
van het zwemseizoen.
Met de maandaggroepen hebben we in juni weer
een etentje, waar we enorm naar uitkijken.
Heerlijk zo'n vaste zwemactiviteit, even uit de
hectiek van iedere dag. Even aandacht voor elkaar
en werken aan de conditie.
Veel plezier nog de laatste lesperiode.
We kijken uit naar wat de zomer ons gaat brengen
met de wens dat we elkaar in gezondheid weer
zullen ontmoeten.
Ben Reuvers
MAANDAG
Zwemmen in De Bonte Wever
1e en 2e groep
Het mag allemaal weer. De opkomst is altijd goed
en wij hebben weer 2 nieuwe leden er bij.
We vinden het allemaal mooi dat het weer kan en
Ben geeft weer goede lessen.
En ik werd verrast met bloemen en chocolade omdat ik 80 jaar ben geworden en al 40 jaar lid van
SC Bartje ben. Hartelijk bedankt allemaal, dat was
echt een verrassing.
In juni gaan wij nog allemaal een keer uit eten, dat
is altijd gezellig.

We zwemmen nog tot en met 11 juli.
Allemaal een fijne vakantie toegewenst.
Jannie de Haan
DONDERDAG
1e groep
Al jaren zwom ik op de dinsdagavond in Vries,
maar moest daar wegens mijn te drukke schema
stoppen. (Bij deze kan ik de leden van zwemgroep
Vries de groetjes doen en wie weet misschien tot
gauw!)
Er kwam al snel in Assen op de donderdagmiddag
een plekje vrij, zelfs twee plekken en dat kwam
mooi uit, want mijn moeder is tegelijk met mij
begonnen.
We werden hartelijk ontvangen in een positieve en
hechte groep.
Elke week weet Ben ons te motiveren en te verrassen met verschillende oefeningen. Er wordt van
alles uit de kast getrokken waar we mee aan de
slag gaan. Ballen, dumbels, slurven etc., ieder kan
op zijn eigen niveau lekker bezig zijn. Ook is er tijd
voor een praatje en ontstaan er vriendschappen.
Ik wens iedereen alvast een hele fijne en zonnige
zomer (vakantie).
Lieve groet, Petra
2e groep
Gelukkig konden we in de tweede helft van januari
weer beginnen met zwemmen.
Er waren nog wel wat regels en richtlijnen, maar
dat was te overzien.
Ben was natuurlijk ook weer paraat om ons goede
oefeningen te geven.
Het groepje is regelmatig erg klein, maar dat komt
omdat er vaak iemand ziek is.
We wensen iedereen beterschap en hopen dat we
allemaal nog kunnen zwemmen tot de zomerstop.
Groetjes, Anje

ZATERDAG
1e groep
We kunnen gelukkig zonder beperkingen van het
virus weer volop zwemmen onder leiding van Ben.
De spieren weer soepel maken op aanwijzingen van
hem, en de instructies opvolgen, ook de hersenen
worden evenals de spieren getraind.
Het is jammer dat het aantal deelnemers afneemt,
hopelijk komt hierin een keer, en worden de
groepen weer iets groter.
Na het gebruikelijke uurtje zwemmen zijn lichaam
en geest weer opgeladen, kunnen we er weer een
weekje tegen.
Groet, Roeli Bos
2e groep
Hallo zwemclub Bartje,
Hoe gaat het er nu aan toe in groep 2?
Nog steeds doet Ben ons de nodige oefeningen
voor, niets is hem te veel. Alle soorten materialen
komen voorbij om de spieren weer los te maken.
Naast de zwemmers van groep 2 hebben we bezoek
van een jongeman uit Congo en een dame die Anje
voortreffelijk begeleidt.
Dat geeft al met al een speels karakter, wat de
oefeningen ten goede komt.
Wij wensen alle sportgroepen van Bartje een 
goede zomer toe, het sociale contact voor ons allen
is waardevol.
Reinder Smeenge

AFDELING ROLDE
WOENSDAG
We zijn nu een mooi tijdje aan het zwemmen na de
corona-periode, weer gezellig als voor die tijd.
Er zijn al een poos een paar leden die niet kunnen
zwemmen i.v.m. ziekte of herstel, we wensen hen
van hieruit van harte beterschap en hopen ze gauw
terug te zien.
Verder gaat alles weer z’n gangetje, het water is
van perfecte temperatuur, de douchekranen vernieuwd, het ontbreekt ons aan niets.
We hopen dat er wat zwemmers bij komen om hun
spieren en botten soepel te houden, Ben heeft een
scala aan oefeningen en Bartje de nodige attributen.
Een fijne zomer toegewenst.
Hennie

AFDELING SMILDE
DONDERDAG
Wat waren we blij dat we vanaf begin van het jaar
weer ‘gewoon’ mochten zwemmen op donderdagavond 19.30 uur. De bezetting was niet altijd
maximaal, we waren toch allemaal wat voorzichtig
geworden door de corona, dus bij een kuchje of wat
snotterigheid bleven we thuis.
Net voor de Kerst hebben we afscheid genomen
van onze vrijwilligster Joanne, helaas voor ons,
maar voor haar een mooie reden: de geboorte van
haar dochter Dieke. Inmiddels hebben we allemaal
kennis gemaakt met Dieke, omdat ze samen met
mama Joanne een bezoekje aan ons clubje kwam
brengen in het zwembad.

Ook hebben we afscheid genomen van Diana, zij
heeft besloten om te gaan fitnessen i.p.v. zwemmen. We wensen je veel succes met deze nieuwe
uitdaging Diana.
Reina heeft dit jaar ook nog niet kunnen zwemmen,
dit had te maken met een hele vervelende ziekte.
Gelukkig gaat het steeds beter met haar en hopen
we haar in september weer te zien.
Omdat het weer mag, en het altijd supergezellig is,
sluiten we ons seizoen af met een etentje (donderdag 2 juni) en na een welverdiende vakantie zien
we elkaar weer op donderdag 1 september.
Wij kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken,
dus heb je vrienden, vriendinnen, kennissen of
familieleden voor wie het goed is om te bewegen,
meld ze dan aan voor het leukste zwemclubje van
Smilde (zie voor informatie op
https://www.sportclubbartje.nl)!
Fijne zomer allemaal en hartelijke groeten van de
Smildeger-zwemmers!

AFDELING VRIES
DINSDAG
Alles is weer normaal
We zwemmen in Vries sinds kort weer in twee grote
groepen in plaats van drie kleine, geen extra veiligheidsmaatregelen meer nodig en aan het eind weer
even samen koffiedrinken. Alles lijkt weer normaal,
zoals zo’n twee jaar geleden!
Lijkt, want we missen wel heel wat mensen! Meerdere deelnemers en vrijwilligers die om verschillende redenen niet meer (kunnen) komen. En ook
zweminstructeurs Tineke en Johannes, die zich
vele, vele jaren voor ons hebben ingezet, komen
niet meer… we missen jullie!!!
Toch is het zéker niet allemaal kommer en kwel in
Vries. Naast die-hard instructrice Boukje die ons
al jaren les geeft, zijn er nu ook Gea en Esmee
die hun steentje bijdragen. De vrijwilligers die we
nog wel hebben zijn extra gemotiveerd om alles
draaiende te houden. En we hebben enkele nieuwe
leden. Waaronder 14-jarige Tygo, die - zelfs op zijn
verjaardag - met z’n vader of moeder het zwembad met heel veel plezier en geplons ‘onveilig’ komt
maken. Niet alleen zijzelf genieten er van!
Wat belangrijk is Sportclub Bartje voor ons allemaal, voor de noodzakelijke beweging, maar zeker
ook voor de sociale contacten.
Rolf

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

WATERBASKETBAL

HANDBOOGSCHIETEN

We zijn 26 januari 2022 weer gaan
trainen, toernooien worden alleen
vriendschappelijk georganiseerd,
alle teams uit alle regio’s kunnen
op deze toernooien meedoen.
Wij hebben besloten om nog geen
toernooien te gaan spelen tot de
zomerstop. Er is ook dit seizoen
geen afsluitend NK. De doelgroep is best kwetsbaar,
dus we blijven hier voorzichtig mee omgaan.
Vanuit de KNZB is het voorstel gekomen om het
seizoen wat anders te gaan indelen i.v.m. corona.
We houden nu de toernooien zoveel mogelijk in de
maanden maart t/m september en dan is het NK
begin oktober. Hiermee zou de sport toch echt weer
op competitie-niveau door kunnen gaan.
Tijdens de trainingen proberen we weer een beetje
conditie op te bouwen, en zijn de laatste keren ook
weer begonnen om tijdens de training een wedstrijdje te spelen. Dit maakt de training wel leuker,
want dan ben je echt weer als team aan het spelen.
De laatste training voor de zomerstop is op 22 juni
en dat wordt best een leuke afsluiting. De gymleerkrachten van AOC Terra uit Assen hebben gevraagd
of ze een keer mee mogen doen. We gaan dan ook
een wedstrijd spelen tegen de gymleerkrachten.
We wensen iedereen een fijne vakantieperiode toe.
Renate van Urk

Elke woensdagavond zijn de handboogschutters volop actief bezig om
hun geliefde sport uit te oefenen.
De afgelopen weken is er flink door
gesport en kunnen we haast zeggen
dat alles weer naar het oude neigt
en dat corona enigszins lijkt ver
dreven.
Na wat moeilijkheden in onze sportzaal lijkt alles nu
onder controle. We hadden te maken met bijvoorbeeld een afgebroken sleutel in het slot van onze
bergruimte. Dit is nu vervangen door een nieuw
slot.
Ook de andere club maakt in de winterperiode
gebruik van de schietruimte en schiet op eigen
doelpakken.
Voor de compoundschutters is een splinternieuw
doelpak aangeschaft met vier harde kernen. Deze
moet nog op de achterwand gemonteerd worden.
Kan nog even duren omdat Joop, Nique en Eelco
kampen met onwillige lichaamsdelen. Zij zijn de
mannen die dit meestal voor hun rekening nemen.
Jammer genoeg moet ik ook meedelen dat enkele
leden de club hebben verlaten:
Harrie Brinks wegens bijzondere omstandigheden,
Mischa Born wegens een andere sport op de woensdagavond en Wilfred Boer wegens drukte en dus
geen tijd meer over om te komen boogschieten.
Toch zijn gemiddeld zo’n twaalf schutters op de
trainingsavond aanwezig en is het heel gezellig.
Ik zie dat er in de toekomst wel weer t oernooien
georganiseerd worden. Kijk hiervoor zelf op de
NNHF site of je ergens aan mee wilt doen. De inschrijving regel ik voor SC Bartje.
Ook zal donderdag 2 juni a.s. weer een federatie
vergadering in Beilen plaatsvinden. Ik ga daarheen,
zit daar als afgevaardigde namens SC Bartje en
dit jaar tevens als lid van de kascommissie NNHF.
Mochten jullie nog vragen hebben voor deze ver
gadering, dan hoor ik dat graag.
Gedurende de zomermaanden juli en augustus kan
op woensdagavond buiten geschoten worden naast
sporthal De Spreng. Zeg maar net als andere jaren.
Ook biedt de andere vereniging aan om tegen een
kleine avondvergoeding mee te trainen op hun
buitensportaccommodatie bij het gebouw van het
Asser Wapen.
Ik laat het hierbij en wens iedereen een geweldige
droge zomer 2022.
Henk Dijksma

AFDELINGEN SC BARTJE
HANDBOOGSCHIETEN

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

ROLDE - MARIËNCAMP/DE TRANS
training: woensdag 19.15-20.00 uur
		
contact:
- 	Mw H. Middelbos, Zuidersingel 99,
9402 KC Assen, tel. 0592-269473
trainer:
- B. Reuvers, Jozef Israelsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
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
18.30-19.15 uur
			
19.15-20.00 uur
contact:
– secretariaat sc.bartje@home.nl
tel. 06-29223591
trainers:
– Mw. B. Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries,
tel. 06-21849800, jbhof@freeler.nl
–	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
088-5861314

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

