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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren 
en andere lezers
Sportclub Bartje doet het goed: we hebben steeds zo’n 200 
leden, meer dan 40 vrijwilligers en een bestuur met verte-
genwoordigers van al onze afdelingen. Iedereen is welkom 
bij Bartje, jong of oud, met een tijdelijke of permanente li-
chamelijke beperking. En laten we eerlijk zijn: wie heeft nooit 
eens last van zijn rug of benen en wie leest of hoort niet tal-
loze malen dat wij meer moeten bewegen. Bij Bartje kunnen 
wij op een plezierige manier en met deskundige begeleiding 
bijvoorbeeld zwemmen in extra verwarmd water. Dat is goed 
voor haast iedereen, maar vooral ook prettig en gezellig!
Dus attendeer mensen in uw opgeving op het bestaan van 
Bartje en kijk op de website www.sportclubbartje.nl bij 
welke afdelingen ruimte is voor nieuwe leden.

In dit Bartje krantje treft u weer de uitnodiging aan voor onze 
jaarlijkse nieuwjaarsvisite bij Hofsteenge in Grolloo op zater-
dag 28 januari 2012.
Wij hopen velen van u daar te mogen begroeten!

Alvast prettige feestdagen gewenst en tot ziens 
bij Sportclub Bartje.

Anneke Kloppenborg, voorzitter

Graag vragen wij uw aandacht voor de VriendenLoterij 
(voorheen de Sponsorbingoloterij). Sinds enkele jaren is 
het mogelijk om maandelijks in deze loterij mee te spelen 
voor Sportclub Bartje. 50% van de inleg (9,60 euro per lot 
per maand) 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 de gegevens!

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen lopen.
Want bij het Univé-kantoor bij u in de buurt
staat de deur wagenwijd open. U bent van
harte welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage premie, een
uitgebreide dekking en een perfecte service.

Univé
Noord-Nederland
0900-0285

Op 22 september is Eddy Kroon, langdurig zeer 
actief lid van Sportclub Bartje, verrast met een 
koninklijke onderscheiding. 
In het verzorgingscentrum De Vijverhof, waar hij 
ook vrijwilliger is, kwam burgemeester Heldoorn 
hem namens hare majesteit de koningin de on-
derscheiding opspelden.



Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Na de zomer hebben we de draad 
weer opgepakt en schieten vanaf 
begin september op de dinsdag- en 
woensdagavond. Met veel plezier 
zie ik elke schietavond weer de bes-
te resultaten op het bord verschij-
nen van onze schutters. Alles wordt 
door Jaap secuur met de computer 
bijgehouden voor wat betreft de 

scores. Er zijn heel fanatieke schutters bij. Ook 
zien we meer diversheid in soorten bogen. Er zijn 
nu enigen met een compoundboog, twee met een 
barebow, een met een ruiterboog en de rest met 
recurve. De verdeling over de avonden is ook goed 
te noemen, oftewel 50/50. Voor de communicatie 
probeer ik beide avonden wel aanwezig te zijn. Dit 
loopt mijns inziens ook prima. 
Enkele leden hebben de achterwand in de hal en de 
doelpakken voor het toernooi van nieuwe stroken 
voorzien. Jannes was hiervoor de grote steun en 
toeverlaat en ook de afvoer van het vele oude stro 
nam hij voor zijn rekening. Al met al geeft dit weer 
een heel tevreden gevoel bij de schutters.
Er zijn de afgelopen periode weer enkele wedstrijden
geweest en de daar aanwezige schutters hebben 
goed gepresteerd en namen een prijs mee naar 
huis. Nu alles niet meer zo op papier gaat maar te 
zien is in de computer verwijs ik daar naar de uit-
slagen. Ook de komende wedstrijden zijn hierop 
te zien. Ik doel natuurlijk op de site van de NNHF 
(Noord Nederlandse Handboog Federatie). Dus voor 
wetenswaardigheden, inclusief statuten en huishou-
delijk reglement, klassering, kunt u daar terecht. 
Nu ik toch over de federatie schrijf, deel ik mee 
dat er woensdag 3 november jl. een vergadering 
is geweest. Het bestuur dient weer aangevuld te 
worden met een voorzitter en hiervan heb ik een 
profielschets. Is dit misschien iets voor jou, laat het 
mij dan weten. Er komt een nieuw reglement met 
diverse wijzigingen op vele fronten. Deze worden 
besproken op 22 februari 2012. Ook het wedstrijd-
schema komt weer in de vergadering voordat het de 
site opgaat. 
Ook kan ik melden dat er nieuwe schutters bij SC 
Bartje zijn aangesloten per 1 november 2011. Het 
zijn 3 junioren, t.w. Catheline Boef, Wilma Wever en 
Jordy de Lange. De senior is Michael van Vlimme-
ren. Allen hartelijk welkom. De nieuwe schutters zal 
ik voor wat betreft recurve begeleiden tot ze zelf-
standig goed kunnen schieten.
Ons toernooi wordt op zondag 11 maart in De 
Spreng gehouden en ik hoop dat alle leden mee 
gaan doen.
Tot zover. Ik wens u allen een fijne decembermaand 
en hoop dat iedereen gezond blijft, ook in 2012.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
Zitvolleybalteam Nederland 
 zilver op EK!
Van 9 t/m 15 oktober jl. vond het 
EK Zitvolleybal plaats in Rotterdam. 
Onze Karin en Josien speelden met 
hun zitvolleybalteam voor Neder-
land. Ze werden met deze ploeg 
tweede tijdens dit sportevenement 
en mochten een zilveren medaille 

meenemen. Naast de medaille mocht Karin een bij-
zondere prijs in ontvangst nemen: zij is de beste 
‘Spiker’ van het hele EK geweest! Een kort verslag:
Karin vertelt: “Op 9 oktober speelden we de eerste 
wedstrijd tegen Rusland. Ze begonnen sterk in de 
eerste set, maar uiteindelijk wisten ze de set niet te 
bemachtigen en wonnen we met 3-0. De volgende 
dag stond Duitsland op het programma. Een ge-
duchte tegenstander, maar ze kwamen niet uit de 
verf. Ook die wedstrijd mochten we met een 3-0 
overwinning op onze naam schrijven.” Op 11 oktober 
stond Groot Brittannië op het programma. Het team 
stond er wat minder goed voor en dat gaf de Ne-
derlandse ploeg de mogelijkheid om aan een aantal 
eigen doelstellingen te werken, waaronder een serve 
serie. De laatste poulewedstrijd was binnen een uur 
gespeeld en wederom met 3-0 gewonnen. De dames 
stevenden af op de finale. “Maar eerst was daar de 
kruisfinale tegen Hongarije, wat achteraf geen hele 
spannende wedstrijd werd, omdat ze nauwelijks 
punten haalden in de set. Na de winst op Hongarije 
was de volgende stap de halve finale tegen Slovenië, 
die we met gemak afserveerden. Goed nieuws, want 
dat betekent dat onze tickets voor London (Paralym-
pische Spelen 2012) binnen zijn!”
De finale vond plaats op 15 oktober, tegen de 
 Ukraine. Ukraine begon sterk en gaf niets weg en 
het Nederlandse team had de verdediging niet vol-
doende op orde. “De eerste 
set verloren we helaas met 
28-26, de tweede wisten 
we te winnen met 25-21, 
maar de derde en vierde 
waren met 25-14 en 25-13 
voor Ukraine. Soms moet 
je ook realistisch zijn, dat is 
ook topsport, en zij waren 
die dag nu eenmaal sterker 
dan wij!” Fanatiek vervolgt 
Karin: “We hebben nu een 
jaar om nog beter te wor-
den en om ze in Londen te 
verslaan, want daar gaan 
we uiteraard wel weer voor 
een medaille!”

LUC. ALKEMA
Gasverwarming, water
C.V., Sanitair, Lood-,

Zink- en Mastiekwerken
Ketellapperstraat 24

9403 VR ASSEN
Telefoon 0592 - 31 58 06Openingstijden:

maandag-dinsdag-woensdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur
donderdag-vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 20.00 uur

Winkler Prinsstraat 2b  9403 AZ Assen
tel. 0592-370310 - fax 0592-342599 - E-mail info@hacomassen.nl

Sportclub Bartje bedankt iedereen die dit najaar heeft deelgenomen aan onze vogelvoeractie. 
Zowel degenen die de pakketjes hebben verkocht als de kopers ervan: hartelijk dank!

De actie heeft ca. € 1100 opgebracht! Een welkome aanvulling op het budget van onze sportclub.
Een mooi succes, dankzij de sportieve medewerking van Dierenspeciaalzaak Jumper Assen.



Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Na 2 maanden vakantie zijn we 
weer aan het zwemmen met oefe-
ningen. Ben geeft ons les en met 
muziek erbij is het ook nog gezel-
lig. In juni zijn we uit eten geweest 
en hebben toen afscheid genomen 
van Coen en Thomas die stage bij 
ons hebben gelopen. Ze hebben 

goed hun best gedaan, nog hartelijk bedankt daar-
voor. Op 5 december hebben we geen zwemmen, en 
ook 24 december niet. In februari houden we weer 
onze zwemvierdaagse en dan hebben wij er een bij 
die voor de 30e keer meedoet! De opkomst is altijd 
goed en er zijn weer 4 nieuwe leden bij. Ook hebben 
we weer 2 jongens die stage bij ons lopen: Rob en 
Jordy. We wensen jullie een goede tijd bij ons toe. 
Allemaal prettige kerstdagen gewenst en een gezond 
2012.
Jannie de Haan
ASSEN zwemmen Noorderbrug
Er zijn gemiddeld 8 deelnemers van de Noorderbrug 
die ’s woensdags van het warme water genieten. Er 
is wel eens iemand afwezig of ziek maar gelukkig 
niet langdurig. Ben zorgt voor een muziekje waar-
door je vanzelf gaat bewegen wat ook de bedoeling 
is. Het laatste kwartiertje doen we nog wat oefenin-
gen, als je dat kunt, en hierbij gebruiken we ballen, 
hoepels, slangen enz.
We hebben een gezellige groep en de tijd is altijd zo 
weer voorbij.
Anje
ROLDE woensdagavond
Nog maar enkele weken en dit jaar zit er weer op. 
En kijken we alweer uit naar de Nieuwjaarsvisite. 
Dus een moment voor een terugblik.
Voor groep 1 was het een verdrietig jaar. In januari 
hebben we meegeleefd met Grietje Enting na het 
overlijden van haar man. Jet Jansen moest haar lid-
maatschap opzeggen wegens gezondheidsredenen.
Korte tijd later hoorden we dat zij ongeneeslijk ziek 
was waarna zij in september overleed. Ook Letty 
Pardijs was lange tijd ernstig ziek. Helaas is zij in 
oktober nog plotseling overleden. Als je elkaar al zo 
lang kent komt dit hard aan. Jan Meursing kon het 
hele jaar niet zwemmen vanwege huidproblemen. 
Hopelijk kan hij volgend jaar weer van de partij zijn. 
In groep 2 was Christel Walda door een ernstige 
ziekte het hele jaar afwezig. Maar na een geslaagde 
operatie is zij nu aan de beterende hand en kunnen 
wij haar binnenkort weer verwelkomen. Nieuw in 
deze groep is Anna de Kleine uit Vries. Met haar is 
deze groep dan vol. 

In de 1e groep is nog plaats voor nieuwe leden.
Henny Middelbos zit namens ons in het bestuur, zij 
nam het stokje over van Annie Warris.
Op 26 januari zijn we met beide groepen wezen 
koffiedrinken en zijn Ids en ik in het zonnetje gezet 
vanwege ons 25-jarig jubileum. Daarvoor nog onze 
hartelijke dank.
Natuurlijk zijn we ook weer met zijn allen uit eten 
geweest op 11 november in De Warrel in Wester-
bork. Een hele gezellige en ‘lekkere’ avond, dus 
voor herhaling vatbaar. De extra pondjes zwemmen 
we er wel weer af.
Verder is er weinig nieuws te melden. De watertem-
peratuur is altijd perfect, dus wordt er volop geno-
ten. Er wordt flink getraind maar er is altijd ruimte 
voor een vrolijke noot, zoals moppen of een dubbel-
zinnige opmerking.
Dit was het wel en wee van het zwemmen op 
woensdag in Rolde.
Wiep Blauw
SMILDE
We zijn het seizoen begonnen op 8 september, 
zonder Manon. Manon heeft besloten te stoppen 
met zwemmen, ze gaat nu paardrijden. Jammer 
dat we onze Benjamin moeten missen. Door  
het vertrek van mevrouw Wiekema en Manon 
kunnen we wel wat nieuwe leden gebruiken, dus 
wie een vriend/vriendin/buurvrouw/buurman 
heeft die wil zwemmen: laat hem/haar contact 
met ons opnemen, of een keer meekomen op 
donderdagavond.
Arjen (de 2e) is nieuw, hij heeft inmiddels eenmaal 
meegezwommen, misschien dat hij vaker komt. 
Ook krijgen we Else als stagiaire, zij komt van het 
Drenthe college, afd. Sport en Bewegen.
Aaltje Pastoor is gelukkig zover hersteld van haar 
nekhernia dat ze weer mag zwemmen, ook Ina is 
weer als vanouds van de partij na de ongelukkige 
val op haar hoofd vorig jaar. 
Op dit moment zit onze zweminstructeur Hannes in 
de lappenmand, hij is geopereerd aan zijn hand en 
wordt tijdelijk vervangen door een oude bekende: 
Co Westerhof, heel vertrouwd en gezellig. Hannes 
van harte beterschap en hopelijk tot gauw. 
We  hebben net de vogelvoeractie achter de rug, er 
is flink verkocht, sommigen kregen een hele doos 
vol vogelvoer mee naar huis!
Het einde van het jaar nadert al weer, de donder-
dag tussen Kerst en Oud&Nieuw zwemmen we niet. 
Allemaal alvast goede feestdagen gewenst en een 

 

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 

Kopij voor het volgende Bartje-krantje
graag inleveren voor 1 mei 2012!



Administratieservice Westerhof
	 •	 bedrijfsadministratie
	 •	 salarisadministratie
	 •	 loon-	en	omzetbelasting
	 •	 belastingaangifte	{ook	particulier} Kastanjelaan 4

9431 EJ Westerbork
email: h_westerhof@wxs.nl

Tel. 06-53 404 818
Fax 0593-370645

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 S T E M P E L K A A R T

www.mannenmodederooij.nl
Marktstraat 1 • 9401 JE Assen • 0592-312868

de rooij
m a n n e n m o d e

JEUGDZWEMMEN ROLDE
Bij het ABC-zwemmen stroomt het goed door. Voor de 
vakantie hebben nog 2 kinderen hun B-diploma ge-
haald. Donderdag 17 november is Joes afgezwommen 
voor zijn B-diploma. Gefeliciteerd!!
Er zijn ook weer 2 nieuwe kinderen bijgekomen, 
 Guido en Vishnu. Ze doen hard hun best om alle 
zwemslagen te leren. Langs deze weg wil ik  Annie 
Borgerink bedanken voor het altijd maar weer klaar 
staan om het proef- en diplomazwemmen af te 
 nemen. Bedankt!!
Tanja

Afdeling WATERBASKETBAL
De waterbasketbalcompetitie is weer 
begonnen. De eerste wedstrijden 
waren in Meppel op 1 oktober. De 
tweede ronde was op 22 oktober in 
Veendam. Beide toernooien zijn goed 
verlopen. 
Vooral in Veendam speelde de jeugd 
geweldig. In het volwassen team 
vindt ook iedereen weer zijn plek 

terug na een stop van een jaar.
Tanja

goed begin van 2012 (denk er aan: donderdag 5 
januari drinken we na het zwemmen met z’n allen 
koffie/warme chocolademelk met ……).
Gerrie Bouw-Visscher
VRIES
Het jaar 2011 is al weer bijna voorbij en een korte 
terugblik is hier dan ook wel op zijn plaats.
Evenals andere jaren zijn er weer een aantal mu-
taties geweest, zowel wat betreft de zwemmende 
leden als bij de begeleiding.
Momenteel zwemmen er in de eerste groep 13 per-
sonen en in de tweede groep 18 personen. In groep 
1 kunnen we nog wel wat nieuwe mensen plaatsen.
Sinds 1 oktober hebben we in Vries een stagiaire 
in de persoon van Jody Weerman. Zij komt van het 
Drenthe College en zal in principe een jaar blijven.
Helaas moeten we per 1 januari afscheid nemen 
van onze helpsters Alagonda Paas en Janny de 
Vries. Zij hebben beiden besloten om te stoppen. 
Alvast heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
Hopelijk kunnen we op onze Nieuwjaarsbijeenkomst 
in de Brink officieel afscheid van jullie nemen.
Annie Bergsma is tijdelijk uit de roulatie vanwege 
de ziekte van haar man. Wij hopen dat Evert snel 
weer helmaal op de been is en dat Annie haar vrij-
willigerswerk op korte termijn weer kan oppakken.
Op het persoonlijke vlak waren er verdrietige en 
leuke dingen, zoals die er elk jaar wel zijn.
Verdrietig moesten we kennis nemen van het over-
lijden van Jannes Niemeijer en recentelijk van Al-
bert Jan Pieters. Jansje, de vrouw van Albert Jan, 
die ook bij ons zwom, is een paar jaar geleden 
overleden. Wij willen de nabestaanden veel sterkte 
wensen om dit verlies te dragen.
Maar uiteraard zijn er ook leuke zaken te melden. 
Zo is ons lid Petra Rolvers na precies 25 jaar samen -
wonen, eindelijk mevrouw Van Spaandonk geworden.
Ook langs deze weg nog van harte gefeliciteerd.
Een goed bericht is ook dat de vogelvoeractie in 
Vries als geslaagd kan worden beschouwd.
Maar liefst 221 pakjes voer werden verkocht, 
 hetgeen resulteerde in een bruto opbrengst van 
€ 577,00. Hartelijk dank aan een ieder die met 
zijn/haar inzet voor dit resultaat heeft gezorgd.
Namens het bestuur van Bartje wil ik iedereen 
hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 
2012 toewensen.
Sonja

Op 14 juli hebben we afscheid genomen van 
de maandag-tussen-de-middag groep in Van-
boeijen. De voorgenomen tariefverhogingen 
van het bad in Vanboeijen zijn te hoog om de 
groep in stand te kunnen blijven houden. Ver-
huizen naar een ander bad op een ander tijdstip 
bleek geen optie, de belangstelling hiervoor was 
te klein.
We hebben gezellig koffie gedronken met een 
gebakje, in Eetcafé Lombok, waar leidster  Annie 
Borgerink en contactpersoon Jannie Dekker 
onder dankzegging voor hun jarenlange inzet in 
de bloemetjes werden gezet.


