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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren
en andere lezers
Alweer is bijna een jaar voorbij.
Sportclub Bartje bestaat volgend jaar 55 jaar!
Zet alvast in uw agenda dat wij dat zaterdagmiddag 11 oktober 2014
gaan vieren.
Maar eerst is er nog onze traditionele nieuwjaarsvisite op
zaterdagavond 25 januari 2014 in café Hofsteenge in Grolloo.
Met de opvoering van het toneelstuk Als de bus giet door Toneel
vereniging T.O.G. en met de grote verloting georganiseerd door de
activiteitencommissie. Verderop in dit krantje vindt u meer informatie.
Ook dit jaar hebben wij weer succesvol een vogelvoeractie gehouden
om onze kas aan te vullen. Er zijn nog pakketjes verkrijgbaar! E 3,– per
stuk, 4 pakketten voor E 10,–. Bel 06-29223591 of mail naar sc.bartje@
home.nl, u krijgt het pakket thuis bezorgd.
En Sportclub Bartje is verblijd met een grote gift van oud burgemeester
de heer Heldoorn, ter gelegenheid van zijn afscheid.
Het gaat goed met onze sportclub. Wij hebben steeds ruim 200 jonge
en oudere leden en veel vrijwilligers die – sommigen al decennia lang –
onze leden ondersteunen of bestuursfuncties vervullen.
Maar nieuwe leden blijven welkom.
Op de website www.sportclubbartje.nl geven we aan hoeveel nieuwe
leden kunnen worden geplaatst bij de verschillende groepen.
ALLEMAAL ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN GEWENST!
Anneke Kloppenborg, voorzitter

Openingstijden:
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

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN
Midden in de zomer bereikte onze
club het bericht dat ons oud-lid
Jannes de Jong is overleden. Hij
werd 51 jaar. Aan hem kon ik altijd
alles vragen om zaken te regelen
die ik niet kon. Zo was hij altijd de
drijvende kracht achter ons Bartje
schiettoernooi in maart van elk jaar.
Hij zorgde dat borden op zijn plaats
stonden, deed de belijning en het ophangen van het
pijlenvangnet. Na afloop zorgde hij ervoor dat alles
weer op de juiste plek terug werd gezet. Ook was
Jannes binnen de club diegene die de nieuwe leden
onder de boog zette op de clubavonden. De leegte
die is ontstaan noem ik vreselijk. Gelukkig is zijn
dochter Daphne weer gewoon bij ons aan het meedraaien en alles krijgt nu langzaamaan een plaatsje.
Ook Hergen wil ik bedanken voor het meedenken
en regelen bij de begrafenis van Jannes. Namens
de schutters heeft Hergen een bloemstuk bestaande
ook uit drie pijlen op de kist gelegd.
Thans weer over op de orde van de dag.
Er is afgelopen zomer enige keren in Roden buiten
geschoten. Fijn dat deze uitwisseling kan plaats
vinden.
Op elke dinsdag- en woensdagavond is het lekker
druk in onze schietruimte. Jaap houdt nog altijd secuur de scores bij van onze leden in een prachtige
spreadsheet.
Er zijn ook weer enkele toernooien geweest in de
afgelopen tijd: schutters van SC Bartje gingen naar
Sint Annaparochie, Leeuwarden, Joure, Emmen en
Muntendam. Overal werd wel een prijsje gewonnen.
Bij het laatste toernooi in Muntendam waren we
wel extreem goed bedeeld: aanwezig met dertien
clubleden, vielen elf in de prijzen. Het funtoernooi
was uitgebreid met schieten op 18 meter met een
blazoen met aparte telling, oftewel het midden was
0, maar schoot je in de buitenste ring (normaal de
1) dan kon je 10 punten bijschrijven. Dus hier zaten de meeste nieuwe schutters van onze club te
presteren. Want er zijn inderdaad weer enige nieuwe schutters bijgekomen, te weten Jelle en Tjalle
Broeksema, Marten Mooy, Dagmar Koster en Koen
Baas. Ook zijn er vertrekkers. We zien niet weer
Michael van Vlimmeren, Harmtienus Vrieling en Teja
Oostdijck.
Van het federatie-front kan ik u melden dat de bestuursleden Erica, Hergen en Francine er mee zijn
gestopt en dat op afgelopen 20 november jl. nieuwe
mensen zijn gekozen. Op dit moment zijn mij de
namen niet bekend, volgende keer meer hierover.
Kijk vooral op de NNHF site i.v.m. uitnodigingen
voor wedstrijden en pas deze in je agenda. Deel mij
mee of je wilt meedoen. Ik zorg voor de inschrijvingen.
Het komende toernooi is zondag 8 december a.s. in
Stavoren. We gaan hier met 7 schutters naar toe.
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De laatste week van 2013 en de eerste week van
2014 is De Spreng gesloten, welkom vanaf dinsdag
7 januari.
Rest mij om iedereen fijne feestdagen toe te wensen.
Henk Dijksma

Afdeling ZITVOLLEYBAL
De zomervakantie ligt al ruim achter
ons. De trainingen zijn de laatste
woensdag van augustus weer gestart. Na 2 trainingen hadden we al
een 2-daags toernooi in Apeldoorn.
We waren ingedeeld bij het nationaal herenteam van Polen, het
Engelse team uit Portsmouth, Apollo
en Volleer. Er zijn leuke setjes gespeeld en we zijn op plaats 7 geëindigd.
Omdat het nationaal dames- en herenteam het EK in
Polen moest spelen, is onze competitie vrij laat begonnen. 26 oktober was onze eerste wedstrijd.
We hebben nu 3 wedstrijden gespeeld, waarvan we
2 hebben gewonnen en 1 heel dik verloren. Het seizoen zijn we dus eigenlijk wel goed gestart. Nu maar
hopen dat het vervolg ook goed is.
Het eerste weekend van januari 2014 gaan we met
het Volleer toernooi meedoen.
Kent u nog iemand in de buurt, familie enz. die van
volleyballen houdt, een lichamelijke beperking heeft
of het staand volleybal niet meer ziet zitten door b.v.
knie, enkel of welk probleem dan ook, probeer ze
warm te maken voor het zitvolleybal.
We trainen op woensdagavond van 20.00 uur tot
21.30 uur in De Timp. Ze zijn van harte welkom. Een
keer kijken of meetrainen om te kijken of het iets
voor ze is is geen probleem.
De zitvolleyballers wensen jullie allemaal prettige
feestdagen.

Afdeling WATERBASKETBAL
Met de waterbasketbal zijn we net
weer begonnen aan de competitie,
we hebben 9 november de eerste
wedstrijd gehad. En allebei de
teams hebben het prima gedaan.
25 Januari hebben we de volgende
wedstrijd in Roden, daarna nog
twee wedstrijden en dan is bekend
wie er mee mag doen aan het NK.
De jeugd was vorig jaar kampioen van het noorden
en mocht toen naar het NK. We werken er hard aan
om dat dit jaar weer voor elkaar te krijgen, vooral
omdat SC Bartje volgend jaar het NK organiseert.
Tanja

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond

Na een mooie zomer zijn wij in september weer begonnen. Ben geeft
ons oefeningen met muziek en we
zwemmen met elkaar. De opkomst
is altijd goed en heel gezellig.
Er zijn een paar zieken, we wensen
hen beterschap toe.
Iedereen goede kerstdagen gewenst
en een gelukkig nieuwjaar met veel zwemplezier.
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag

Elke donderdagmiddag zwemmen we in de Bonte
Wever met 8 dames en 2 heren. Dit onder leiding
van Ben. We zwemmen in de 2e groep van 14.15
tot 15.00 uur in lekker warm water.
Het eerste half uur gymnastiek waar je alle spieren
goed moet gebruiken. Je staat geen minuut stil.
Later nog oefeningen met een attribuut. Deze week
een plankje, volgende week misschien een bal.
De laatste 5 minuten mogen we uitzwemmen en
een beetje bijpraten.
Dan onder de warme douche, aankleden en weer
naar huis. We hebben dan een mooie middag gehad.
Het is echte ontspanning en ik kan het iedereen
aanbevelen.
Tinie Oldenziel

ASSEN Noorderbrug

Iedere woensdag wordt er gezwommen, de groep
is op dit moment erg klein. Er zijn wat langdurige
zieken die we erg missen en er zijn een paar gestopt
met zwemmen. Een van de dames is naar de maandaggroep gegaan, wat haar erg goed bevalt.
De anderen, allemaal heren, zwemmen met veel plezier. Er wordt hard geoefend, gepraat en geluisterd
naar de muziek die Ben meebrengt.
Het laatste kwartier komen de ballen in het water en
wordt er fanatiek gegooid door iedereen.
Iedereen alvast hele prettige feestdagen.
Groetjes, Anje

ROLDE maandagavond

De twee damesgroepen zijn wat stiller geworden,
we hebben een paar dames die we al een poosje
moeten missen door gezondheidsproblemen. We
wensen hen ook veel sterkte en hopen ze gauw
weer te zien. Mevr. Boelens is na 13 jaar gestopt
met het zwemmen in de winter, maar we hopen
haar in het voorjaar weer te zien.
De rest van de groep zwemt nog steeds elke week
de baantjes en doet fanatiek aan alle oefeningen
mee.

ROLDE woensdagavond

Na de vakantie van Wiep en Ids Blauw zijn we in
oktober weer met goede moed begonnen, want de
spieren moeten na die weken weer los.

De 1e groep heeft er
twee nieuwe leden bij
en wel Erwin en Bert uit
Assen.
Froukje heeft al een
poosje niet kunnen
zwemmen, maar we
hopen dat ze weer snel
van de partij mag zijn.
De 2e groep is weer
compleet na een korte
onderbreking door sommige leden.
De beide groepen bestaan momenteel uit 9
leden per groep, een
mooi aantal om lekker
te kunnen bewegen in
het bad. Maar er kunnen altijd nog nieuwe leden bij, dus weet je iemand
die meer moet sporten voor z’n gezondheid en van
zwemmen houdt, hij/zij kan altijd een proefles meemaken. De temperatuur van het water is uitstekend
rond de 32 graden.
We hebben een gezellig team en zwemmen met
heel veel plezier.
Hennie Middelbos

SMILDE

Vanaf 5 september zijn we weer met goede moed
gestart aan een nieuw zwemseizoen in Smilde. Tot
onze verrassing en vreugde is mevrouw Post tóch
weer terug gekomen, ze kon ons en het zwemmen
niet missen: fijn dat u er weer bent.
Nieuw aan de rand van het bad is Gerard Ros, hij
was voor de meesten van ons geen onbekende, mooi
dat je er nu iedere week bent Gerard.
Aardig om te vermelden is dat we iedereen die jarig
is geweest (en trakteert!) toezingen vanuit het
zwembad en u begrijpt dat een traktatie altijd heel
goed smaakt na een uur zwemmen.
De groep kan best wat uitgebreid worden, mocht
je vrienden, familie, buren o.i.d. hebben die ook
graag bij ons willen komen zwemmen, nodig ze uit
en neem ze mee voor een proef-zwem-sessie. Informatie over ons kunnen ze vinden op de website van
Bartje: www.sportclubbartje.nl.
Als dit krantje verschijnt is het jaar 2013 bijna
voorbij en begroeten we 2014. Fijne kerstdagen
gewenst, goede jaarwisseling en een gezond en
sportief 2014.
Op donderdag 9 januari gaan we na het zwemmen
met elkaar proosten op het nieuwe jaar (met chocolademelk, rollegies en slagroom!).
Groeten, Gerrie Bouw-Visscher

VRIES

Beste Bartje lezers,
Ik ben Petra en zwem al langer dan twee jaar in
Groep I in Vries. Het heeft even geduurd voordat ik
deze stap had gemaakt, ik was namelijk in de veronderstelling dat deze vereniging alleen voor ouderen
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was. Mijn bewegingstherapie voor Fibromyalgie
patiënten in Assen stopte en het was de bedoeling
om zelf voor beweging te gaan zorgen. Bij mijn
fysiotherapeute hing een formulier van Bartje en,
omdat ik toch in warm water wilde gaan zwemmen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en
ben op proef bij deze club begonnen. Ik werd daar
met open armen ontvangen. Wel keken de mannen eerst even raar wat daar binnen kwam wandelen. Ik kwam namelijk samen met een vriendin
(Jacqueline) en het was voor haar ook de eerste
keer. De klik met de andere medezwemmers was
er meteen en we werden met open armen ontvangen. Het is nu zelfs zo dat ik er een vriendenclub
bij heb. Neem nou Rolf mijn whap-vriend, Geert de
altijd goedgemutste vrolijkerd, Henk die je altijd
nat sputtert en Eddy die zich nog steeds de jongste van de club voelt. Ik betrap me erop dat ik alleen over mannen schrijf, dat komt omdat zij altijd
het grootste woord hebben in het water. Even over
de vrouwen dan maar, het is erg leuk onderling.
Als er iemand ziek of jarig is of iets anders waar
even aan gedacht dient te worden, dan wordt er
een kaart gestuurd of op een andere manier aandacht aan gegeven. Ik zal nooit meer vergeten
dat ik na 25 jaar ging trouwen. Ook daar werd
niet aan voorbij gegaan. Ik kreeg een klein stenen Bartje met een gehaakt badpakje aan in een
zwembad met een hele mooie kaart met mooie
woorden erop. Het werd een gezellige koffiepraat
en er werd heel wat afgelachen die avond. Als ik
nu terugkijk denk ik wel eens: was ik er maar eerder aan begonnen! Ik hoop dat er ooit in de toekomst een tweede avond komt dat je kunt zwemmen in Vries. Wie weet als er heel veel vrijwilligers
bijkomen, dat zou mooi zijn! Verheug me nu al
weer op de Nieuwjaarsborrel.
Tot ziens, Petra

ABC-GROEPEN

Met de diploma groepen gaat het heel goed.
Er mochten 18 oktober 5 kinderen voor diploma A
en 1 voor diploma B afzwemmen. Ze hebben het
super gedaan en zijn dan ook dik geslaagd.
9 december mogen 5 kinderen proef zwemmen
voor B en als dat goed gaat 13 december afzwemmen.
Ik hoop in januari 2014 met een nieuwe groep te
beginnen, daar kunnen nog kinderen bij. Dus als u
een kind heeft met een beperking of van het speciaal onderwijs, laat hem of haar gauw reageren,
er is nu nog plaats.
Tanja

Sportclub Bartje stond met een kraam op de
door de gemeente Assen georganiseerde Sportmarkt
op 17 augustus in winkelcentrum Marsdijk.
Het was een drukke dag en veel mensen
hebben genoten van onze promotie-film.

www.sportclubbartje.nl

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit

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 (12 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 alle gegevens!

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

