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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere lezers
Bijna weer een Bartje-jaar voorbij. Er zijn veel ontwikkelingen. 
Het zwembad De Plons in Vries is tijdelijk dicht wegens verbouwing. 
Gelukkig kunnen onze zwemmers uit Vries terecht in De Bonte Wever. 
Dat is natuurlijk wennen, maar we zijn blij dat we hen tenminste een 
goed alternatief kunnen bieden.

Het aantal zitvolleyballers is geslonken tot een minimum. Dat is een 
landelijke trend, maar Bartje zou zo vreselijk graag onze oudste 
afdeling in stand willen houden. 
Deze zomer heeft er nog een internationaal zitvolleybaltoernooi plaats 
gevonden in de Stadsbroekhal in Assen. Daar konden we zien wat deze 
internationale sport kan betekenen voor veel mensen. Ook in 2016 zal 
dit toernooi in Assen worden georganiseerd.
Kortom: als u iemand kent die voor zitvolleybal voelt: welkom bij Sport-
club Bartje.

Verder zijn wij naarstig op zoek naar een nieuwe trainer voor de afdeling 
waterbasketbal. Zie achterpagina voor de advertentie.

Onze najaars-amaryllis-actie was weer een groot succes.
Iedereen hartelijk bedankt! De opbrengst is: E 1748,00.

Onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst is op zaterdag 16 januari 2016 in 
Hofsteenge in Grolloo. Natuurlijk hopen wij weer dat u allemaal komt!

Namens het bestuur van Bartje wens ik u allen prettige feestdagen en 
tot ziens in het nieuwe jaar! 

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
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CONTRIBUTIES 2015
Juniorleden
(t/m 17 jaar) E 100,00 per jaar
zwemles ABC op aanvraag

Seniorleden
1e sport E 135,00 per jaar
2e sport 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 ledenadministra-
tie.

SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is ver-
plicht (informatie bij het be stuur). De 
kosten worden door het lid gedra-
gen. 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 reke-
ning van de deelnemers.
Het dagelijks bestuur kan in bijzon-
dere gevallen besluiten een ge deelte 
van deze kosten te vergoeden.

BESTUURSSAMENSTELLING 
voorzitter
 Mw. A. Kloppenborg
 Torenlaan 6A
 9401 HP Assen
 tel. 0592-313953

secretaris/penn.
ledenadministratie
 Mw. C. Bremer
 Steendijk 235
 9404 AD Assen
 tel. 0592-312729
  06-29223591
 sc.bartje@home.nl

2e secretaris
 H. Dijksma
 Dreslanden 96
 9407 JX Assen
 tel. 0592-375195

bestuursleden
 Mw. J. de Haan-Boers
 Molenstraat 223
 9402 JN Assen
 tel. 0592-344670

 Mw. H. Middelbos-Heijblom
 Zuidersingel 99
 9401 KC  ASSEN
 tel. 0592-269473

 Mw. J. Warnders
 Iemstukken 36
 9407 KM Assen
 tel. 0592-371854

 Mw. S. Polling
 Nachtegaalstraat 20
 9481 EJ Vries
 Tel. 0592-542046

 Mw. T. Wight
 Oudedijk 11a
 9464 TH Eexterzandvoort
 Tel. 0598-371071

 Mw. G. Bouw
 Kanaalweg 121
 9421 ST Bovensmilde
 Tel. 0592-414133

HANDBOOGSCHIETEN
ASSEN - DE SPRENG
training: dinsdag 19.00-22.00 uur
  woensdag 19.00-21.00 uur
contact:
– H. Dijksma, Dreslanden 96,
 9407 JX Assen, tel. 0592-375195

WATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 20.00-21.00 uur
trainer:  (tijdelijk)
– Famiie Van Urk, Obrechtlaan 22,
 9402 TH Assen, tel. 0592-372768

JEUGDWATERBASKETBAL
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 20.00-21.00 uur
contact:  (tijdelijk)
– Famiie Van Urk, Obrechtlaan 22,
 9402 TH Assen, tel. 0592-372768

ZITVOLLEYBAL
ASSEN - DE TIMP
training: woensdag 20.00-21.30 uur
contact:
– Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
 9407 KM Assen, tel. 06-25392127
trainer:
– R. Lammers, Kennemerland 172,
 9405 LN Assen, tel. 0592-356042

ZWEMMEN
ASSEN - DE BONTE WEVER
training: maandag 19.00-19.45 uur
   19.45-20.30 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845
contact:
–  Mw. J. de Haan-Boers, Molenstraat 

223, 9402 JN Assen, tel. 0592-344670

ASSEN - DE BONTE WEVER
training: donderdag 13.30-14.15 uur
   14.15-15.00 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845

ROLDE - MARIËNCAMP
training: maandag 19.00-19.45 uur
   19.45-20.30 uur
  woensdag 18.45-19.30 uur
   19.30-20.15 uurtrainers:
–  Mw. T. Wight, Oudedijk 11a, 9464 TH 
 Eexterzandvoort, tel. 06-27173199
– 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

VRIES - (tijdelijk) DE BONTE WEVER
training: dinsdag 20.00-21.00 uur
contact:
– Mw. S. Polling, Nachtegaalstraat 20,
 9481 EJ Vries, tel. 0592-542046
 hpolling@planet.nl
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
– D. Bos, Meerpaal 288, 9732 AS 
 Groningen, tel. 06-53463681

ZWEMLES voor kinderen vanaf ± 6 jaar 
ROLDE - zwembad MARIËNCAMP
training: maandag 17.45-18.15 uur
   18.15-19.00 uurtrainer:
–  Mw. T. Wight, Oudedijk 11a, 9464 TH 
 Eexterzandvoort, tel. 06-27173199

AFDELINGEN SC BARTJE

www.sportclubbartje.nl

MATERIALEN
Voor aan de leden ver-
strekte of in bruikleen 
gegeven materialen 
moet een formulier 
worden ondertekend, 
waarin de nadere ge-
gevens en condities 
worden geregeld.

KOPIJ 
voor 
het 

volgende 
Bartje-krantje 

graag 
inleveren 

vóór 
6 mei 2016!!

TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG ASSEN           tel. 0592-318641
DE TIMP ASSEN tel. 0592-344888
DE BONTE WEVER ASSEN tel. 0592-356000
MARIËNCAMP ROLDE tel. 0592-241541
SMELTEBAD SMILDE tel. 0592-413150
DE BRINK VRIES tel. 0592-541841

GEZOCHT: 
TRAINER/COACH m/v
WATERBASKETBAL
Sportclub Bartje is een vereniging voor mensen met een lichamelijke be-
perking, een van de afdelingen is WATERBASKETBAL. Er zijn twee teams 
actief in de noordelijke competitie, die ook regelmatig mogen deelnemen 
aan het NK.

Werkzaamheden: het geven van trainingen op de woensdagavond (2u p/
week) + het coachen van de teams bij wedstrijden op zaterdag (5x p/jaar).

Wij vragen: diploma (assistent) zwemonderwijzer + geldig ehbo-diploma.

Voor meer informatie: www.sportclubbartje.nl of 0627173199.



Afdeling WATERBASKETBAL
We hebben de afgelopen tijd mee
gedaan aan verschillende toer
nooien.
Het eerste toernooi voor de com
petitie is goed gegaan voor beide 
teams.
Beide teams hebben ook meege
daan aan het landelijke toernooi in 
Zeist, er waren 10 teams en dit was 

de eerste keer dat er zo’n toernooi werd georgani
seerd. Dit was een leuke ervaring, want je speelt nu 
ook eens tegen andere teams die je niet tijdens de 
toernooien in de regio tegenkomt.
Het jeugdteam heeft ook nog meegedaan met het 
integratietoernooi in Meppel, bij dit toernooi spelen 
ook teams die geen waterbasketbal spelen, bijv. een 
waterpoloteam, een gvoetbalteam, maar ook een 
team van de sociale werkplaats uit Meppel. Hierbij 
geldt ook niet de hoogste uitslag qua doelpunten, 
maar wie het beste zorgt dat iedereen bekend wordt 
met het spel waterbasketbal. Meppel organiseert dit 
toernooi al vele jaren en voor de teams die normaal 
waterbasketbal spelen is de slogan ‘meedoen is be
langrijker dan winnen’ zeker van toepassing. 
Voor dit jaar zitten de toernooien er op en we gaan 
er in januari, maart en april weer het beste van 
maken. 
We wensen als waterbasketbalteams iedereen fijne 
feestdagen en een gezond en sportief 2016 toe.
Waterbasketballers SC Bartje

Afdeling ZWEMMEN
ASSEN maandagavond
Na ons gezamenlijke eten bij Harry 
van Toertocht Drenthe in Balloo, dat 
heel gezellig was en lekker, zijn wij 
half augustus weer begonnen met 
het zwemmen. Eerst even bijpraten 
en dan er weer tegenaan. Ben doet 

oefeningen met ons en het laatste kwartier met mu
ziek erbij. Er zijn wel eens wat zieken bij ons, maar 
niet zo lang. Er is altijd een goede opkomst. Als er 
iemand jarig is gaan we eerst zingen en dan is er 
een traktatie.
Het is altijd ontspannend en heel goed voor onze 
spieren.
We zwemmen niet op 28 december, maar op 4 ja
nuari beginnen we weer. Vanaf 7 maart gaan we 
weer de traditionele zwemvierdaagse organiseren.
Alvast fijne kerstdagen toegewenst en een heel goed 
nieuwjaar.
Jannie de Haan

ASSEN donderdagmiddag
Het nieuwe seizoen is net goed op gang, ligt de
cember ons al weer op te wachten. Een vooruitzicht 
voor mooie gezellige momenten.

 

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 
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verlaten. Annie om gezondheidsredenen en Gre van
wege de te grote afstand van Coevorden. Daardoor 
kunnen we zeker wel wat nieuwe leden gebruiken in 
beide groepen.
Tot slot willen we Annie Warris vanaf deze plaats 
van harte beterschap wensen. Zij wordt momenteel 
in Anholt verpleegd in afwachting van hopelijk een 
nieuwe knie.
Hartelijke groeten, Wiep Blauw

SMILDE donderdagavond
In Smilde zijn we dit seizoen weer met goede moed 
het nieuwe seizoen begonnen. 
We hebben 2 nieuwe zwemsters en een 3e is we
zen proefzwemmen. Van mevrouw Post hebben we 
gehoord dat ze niet meer kan komen, we begrijpen 
haar beslissing, maar missen haar wel!
Eén van onze dames is langdurig afwezig i.v.m. 
 problemen aan haar ogen: beterschap.
Twee zwemmers zijn bezig voor een diploma: 
 succes!
Helaas moeten we het zonder één van onze vrij
willigers doen.
Verder valt er deze keer niet veel bijzonders te ver
melden, alles gaat zoals het altijd gaat: 
goed!
Op donderdag 24 en 31 december zwem
men we niet en de 1e donderdag in 2016 
vieren we de start van het nieuwe jaar 

met warme chocolademelk, 
neijoarsrollegies en veel slag
room.
Vanuit Smilde wensen we iedereen fijne 
kerstdagen, een veilig uiteinde en een 
goed begin van 2016.
Gerrie Bouw

VRIES (in Assen) dinsdagavond
De zwemmers van Vries hebben een goed heen
komen gevonden in De Bonte Wever in Assen. 
De eerste keren was wat onwennig, maar al vlug 
ontdekten we ook de voordelen. Het bad is overal 
even diep en de bodem lekker stroef.
Wel missen we het met elkaar koffiedrinken na 
afloop van het zwemmen.
Maar Rolf had een plan: de ouders van Lars hebben 
een restaurant in Tynaarlo. Op maandagavond 9 no
vember konden we daar terecht voor een kop koffie 
en wat lekkers om even bij de kletsen.
Sjoekie van der Meer

Voorlopig is het dus “zwemmen Assen” en dat zal 
nog wel even duren. De laatste berichten zijn, dat 
De Plons op 1 april 2016 weer open gaat. We wach
ten maar af. Het is fijn dat we toch kunnen blijven 
zwemmen; voor iedereen is dat denk ik ook heel be
langrijk. Anders worden we zo stijf als een deur.
We hadden allemaal wel de behoefte om elkaar eens 
weer te zien. Dat hebben we gedaan op maandag 9 

Maar eerst nog wat zwem en bewegingslessen voor 
het zover is. Twee groepen zijn dan 3 kwartier bezig 
hun lichamen in optimale conditie te houden in een 
gezellige sfeer.
Het water heft de zwaartekracht voor een groot ge
deelte op. Daardoor kunnen spieren en gewrichten 
meer ontspannen en soepeler getraind worden.
Ondanks deze activiteiten gaat het proces van het 
oud(er) worden wel door, ook voor je body.
Dit leidt soms tot tijdelijke absentie door gezond
heidsproblemen c.q. beperkingen. Hen wensen we 
beterschap toe, en het vermogen zich aan de om
standigheden aan te kunnen passen.
Na de les even uitpuffen oftewel uitzwemmen en 
nagenieten met elkaar.
Ben

ROLDE maandagavond
Het gaat goed met de twee groepen op maandag
avond en alles gaat zijn gangetje.
Na een periode van verbouwing van het zwembad, 
wat natuurlijk veel langer duurde dan vooraf gepland 
was, zwemmen we nu in een mooi gerenoveerd bad 
met een watertemperatuur die eindelijk goed is.
De groepen zijn nog niet helemaal compleet, er mis
sen nog een aantal dames door verschillende oor
zaken, maar het is nog steeds een gezellig aantal 
waar we dan ook elke week de nodige baantjes mee 
zwemmen.
 
ABC groepen
Er zijn nu 15 kinderen bezig voor hun diploma.
We zijn net weer met een nieuw groepje begonnen 
die er heel veel plezier in hebben en bijna allemaal 
 watervrij zijn.
Voor A diploma zijn ook een aantal kinderen bezig, 
duiken en onderwater door een gat zwemmen is nog 
best lastig.
Jasper en Tom hebben diploma A gehaald en hopen 
26 november voor hun B diploma af te zwemmen. 
Heel veel sterkte jongens.
Tanja Wight

ROLDE woensdagavond
Eind april kreeg ik een telefoontje van De Trans dat 
het zwembad vanaf 4 mei twee hooguit drie weken 
gesloten zou zijn wegens onderhoud. Maar helaas 
werden dat zeven weken. Op 24 juni gingen we 
weer van start, maar de watertemperatuur was niet 
zoals we gewend waren, het was KOUD. Gelukkig 
was dat maar eenmalig en was het weer zoals van
ouds heerlijk warm.
Zo warm zelfs dat het op 14 oktober 35 graden was. 
Te warm om echt in te bewegen. De meesten had
den daar echter geen problemen mee. Ze waardeer
den dat als een zeer weldadig bad.
Op 13 juli zijn we met zijn allen wezen koffiedrinken 
bij Erkelens in Rolde. Heel gezellig en vooral  lekker, 
want daar hoorde natuurlijk gebak bij. Bijzonder 
was dat Jan Meursing (ons oudlid) ook van de 
 partij was om even bij te praten. 
In september zijn Ids en Wiep 3 weken op vakantie 
geweest, dus kon er weer niet gezwommen worden. 
Met frisse moed zijn we op 30 september weer be
gonnen. Maar de moed zakte mij in de schoenen. 
Door ziekte of ander verzuim waren beide  groepen 
zeer incompleet. Gelukkig zijn de zieken zover her
steld dat er weer gezwommen kan worden en is 
bijna iedereen weer present. 
Wat we heel jammer vinden is dat Erwin en Bert 
ons per 1 januari gaan verlaten om bij zwemclub 
Aqua in Assen te gaan zwemmen. Daarvoor hebben 
Annie Warris en Gre Uiterwijk van groep 2 ons ook 

november bij de fami
lie Pots van Perron 3 te 
Tynaarlo. Bijna ieder
een was er. Onder het 
genot van koffie met 
cake en koek en de 
nodige drankjes met 
 bittergarnituur was het 
een gezellig samenzijn. 
Connie was er om de 
nodige vragen te be
antwoorden. Helemaal 
top! Op zo’n avond zie 
je iedereen met elkaar 
praten en lachen. 
Het is bij ons toch niet 
alleen het zwemmen; 
de sociale contacten zijn 
net zo belangrijk.
Ik wil dan ook Hendrik, Ina en Lars Pots bedanken 
dat zij hun vrije avond voor ons hebben opgeofferd.
Ik wens iedereen goede feestdagen en tot ziens in 
2016. Zelf ben ik van 21 december25 januari af
wezig. Op dinsdag 29 december wordt er niet ge
zwommen.
Hartelijke groet,
Sonja

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

Zowel 
Henk Dijksma (HANDBOOGSCHIETEN)

als 
Janny Warnders (ZITVOLLEYBAL)

zijn tijdelijk uit de roulatie 
wegens gezondheidsproblemen.

We wensen hen alle beterschap!

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


