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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere lezers
Bijna weer een Bartje-jaar voorbij. Er zijn veel ontwikkelingen.
Het gerenoveerde zwembad de Plons in Vries is gelukkig weer beschikbaar voor onze leden die in Vries
zwemmen.
Onze afdeling zitvolleybal was zo klein geworden dat het niet meer verantwoord was deze te laten voortbestaan onder de vlag van Bartje. Gelukkig bleek Sudosa/Desto bereid de zitvolleyballers onder de
vleugels te nemen. Daarmee is onze oudste afdeling vertrokken. Maar wij zijn heel blij dat zij onderdak
hebben gevonden bij deze grote reguliere sportclub en wij hopen dat zitvolleybal tot in lengte van jaren
blijft bestaan!
Deze zomer heeft voor de tweede maal een internationaal zitvolleybaltoernooi plaats gevonden in de
Stadsbroekhal in Assen. Daar konden wij zien wat deze internationale sport kan betekenen voor veel
mensen. In 2017 vindt dit toernooi weer plaats op 1-2-3 juli.
Verderop in dit krantje kunt u de verslagen van al onze afdelingen vinden.
De najaars-bloembollen-actie is goed verlopen: wij bedanken allen die hieraan meegewerkt hebben door
de bollen aan de man te brengen of te kopen!!
Onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst is op zaterdag 21 januari
2017 in Hofsteenge in Grolloo. Natuurlijk hopen wij weer dat u
allemaal komt!
Het is voor ons elk jaar weer een groot genoegen om zoveel leden,
oud-leden en andere belangstellenden te mogen begroeten.
Namens het bestuur van Bartje wens ik u allen prettige feestdagen
en tot ziens in het nieuwe jaar!
Anneke Kloppenborg, voorzitter

dank
voor het
laten bloeien!

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 14 9403 AZ Assen

tel. 0592-370310 - fax 0592-342599 - E-mail info@hacomassen.nl

Afdeling HANDBOOGSCHIETEN

Het gaat goed met de schietafdeling. Er is op de dinsdag- en woensdagavonden genoeg belangstelling
om het systeem maar zo te laten.
Het aantal leden van de schietafdeling schommelt rond de 35 mensen.
De afgelopen tijd zijn er wedstrijden
geweest in Emmen, waar van onze
club ook mensen naar toe zijn
geweest. De ene was een avond-nachtverschieting
buiten op de velden bij Sagittarius. Dit vergt toch
wel de nodige discipline om in het donker de pijl op
de pees te zetten. Ik heb begrepen dat de resultaten
goed waren en dat men dus wel genoten heeft.
Op 23 oktober is Isis Joling alleen naar het 18 meter
toernooi in Emmen geweest. Ging helaas niet super.
De tendens is dat er op dit moment wel toernooien
georganiseerd worden, maar dat de belangstelling
uit de verenigingen gering is om deelnemers af te
vaardigen. Als ik onze eigen club neem is er veel
verandering gekomen. Voorheen was het zo dat veel
met vizier geschoten werd en ook stabilisatoren
hoorden bij de schuttersuitrusting. Wellicht hebben
films ook hun invloed, want bijna iedereen schiet
tegenwoordig basic, dus met een boog zonder tierelantijntjes. Alleen pees en houten boog en dan maar
richten met je pijlen, op goed geluk. De mensen die
bij ons zo schieten zijn hiermee uitermate tevreden.
Ook de nieuwste leden schieten allemaal op deze
manier. Wat ook opvalt is dat bij SC Bartje de dames
de overhand gaan krijgen. Er zijn er nu al 14, geweldig. Het was altijd een behoorlijk mannending in
Assen.
Ik wil het nog hebben over de komende verschieting
in Muntendam. We gaan hier altijd met een grote
groep naar toe en dat lijkt op 27 november a.s.
weer te lukken. Het is een gewoon toernooi, maar
er kan ook op fun-blazoenen worden geschoten,
of op blazoen, telling omgekeerd. B.v. de 10 wordt
dan de buitenring en het midden wordt 0. Voor dit
afwijkende blazoen op 18 meter is wel vanuit Bartje
de meeste belangstelling. Als je dan een zgn. misser
op het blazoen hebt, kun je toch nog flink punten
scoren. Ik zal u later informeren hoe het is gegaan
met iedereen.
Ook staat het toernooi van Stavoren weer op de
lijst. 3x 18 meter en de laatste serie voor de vleesprijzen. Zondag 11 december dus.
Ook kunnen voor januari 2017 weer teams gevormd
worden voor het Appeltjes-toernooi in Emmen. De
datum is mij echter nog niet bekend. Houd daarom
de NNHF kalender in de gaten op hun site.
De Federatie leeft nog steeds en er is een vergadering in Beilen geweest
om de overlevingsstrategie door te nemen.
Het was toen erop of
eronder. Het lijkt goed
afgelopen, een nieuw
bestuur en genoeg geld
om voort te gaan. We
wachten verder af.
Ook wil ik nog melden
dat we natuurlijk in
De Spreng een nieuwe
achterwand hebben
gekregen. Na wat aanloopproblemen met de
constructie is nu alles
zoals we het wilden
hebben. Ik dank SC

Bartje voor deze gulle uitgaven en dank verder de
mannen die dit in elkaar gezet hebben. We kunnen
weer langere tijd vooruit.
Rest mij u een fijne decembermaand te wensen en
een goede ’Rutsch’ in het nieuwe jaar 2017.
Henk Dijksma

Afdeling WATERBASKETBAL

Na het NK stopte bijna het gehele
jeugdteam en dat vonden we natuurlijk erg jammer. Maar de meesten hadden een nieuwe opleiding
en daardoor te weinig tijd voor het
waterbasketbal. We wensen hen
veel succes met hun opleiding.
Na de zomerstop stond er een heel
nieuw jeugdteam. Dankzij de inzet
van de overgebleven leden, vrienden en het volwassen team konden we weer veel nieuwe spelers bij
het team trekken, zodat we ook dit jaar met 2 complete teams aan de competitie kunnen deelnemen.
Hier zijn we heel erg blij mee en zo zie je maar
weer dat je met een heel klein beetje inzet toch de
trend kan doorbreken van de teruglopende sport als
waterbasketbal, want dat is helaas wel aan de hand
in Nederland. In het nieuwe seizoen hebben in het
noorden ook helaas 2 teams afgehaakt omdat er te
weinig spelers in het team overbleven. Dus zijn er in
noord nog maar 5 teams in de competitie. We spelen
dit seizoen ook maar 2 toernooidagen.
We hopen dan ook van harte dat de teams die nu
hebben moeten afhaken volgend jaar wel weer mee
kunnen doen aan deze mooie sport.
SC Bartje organiseert dit seizoen voor de 2e keer in
3 jaar het NK waterbasketbal op 20 mei 2017 in het
Smeltebad in Smilde. Hier mogen we als vereniging
zeker trots op zijn, we hopen dat we veel toeschouwers mogen begroeten op deze dag.
Ben je nieuwsgierig geworden naar waterbasketbal,
we trainen op woensdagavond tussen 19.30-21.00
uur in de Bonte Wever. Jullie zijn van harte welkom.
We wensen iedereen een sportief en vooral een gezond 2017 toe.
Teams waterbasketbal

Afdeling ZWEMMEN

ASSEN maandagavond
We zijn al weer een tijdje aan het
zwemmen en de grootte van de
groep wisselt nog wel eens.
Er zijn regelmatig zieken en we
wensen iedereen beterschap.
Ben geeft oefeningen die goed voor
ons zijn maar ook een praatje is erg
belangrijk.
Op 19 december is het de laatste keer dat we in
2016 zwemmen en 2 januari starten we weer.
Wij wensen iedereen hele prettige feestdagen.
Anje Rutgers
ASSEN donderdagmiddag
Ik ben de tel een beetje kwijt, maar ik zwem al zo'n
vier/vijf jaar op donderdagmiddag in de Bonte Wever
in Assen. Al zal ik het zo veel mogelijk proberen te
voorkomen, in deze periode kwam het natuurlijk wel
eens voor dat ik een keer niet kon komen.
Maar onze vaste begeleider-instructeur, of hoe je het
maar wilt noemen, Ben Reuvers is er *altijd*. Een
paar week geleden was hij er niet... Connie had geregeld dat iemand van het zwembad de leiding overnam, prima geregeld dus!! Maar voor zover ik het

me kan herinneren was dit de eerste keer dat Ben er
niet was! Bijzondere prestatie! Respect voor je inzet,
Ben! Dank je wel!
De eerste groep waar ik in zwem is een gezellig
clubje, tijdens de oefeningen wordt er gezellig gekeuveld. Wie praat er meer dan de ander?? Ook al
wijzen de neuzen dan vaak naar één kant, volgens
mij kunnen we er allemaal wat van!! Hopelijk kletsen, uhh zwemmen we samen nog jaren verder :).
Rolf
ROLDE maandagavond
Bij de twee dames-groepen gaat het prima, iedereen komt trouw elke week. Ondanks dat soms de
watertemperatuur ons in de steek laat en dat we
vroegtijdig al bibberend het water moeten verlaten.
Mevrouw Harders heeft al een poos door omstandigheden niet kunnen zwemmen, we hopen dat ze binnenkort weer komt.
Groeten en iedereen alvast fijne feestdagen van de
maandagavond-groepen.
ABC groepen
Het is feest bij de C groep, ze hebben proef
gezwommen en mogen allemaal afzwemmen op 8
november. Supertrots op deze groep, die heel hard
zijn best doet om het te halen.
Ook zijn we met een aantal kinderen bezig te
oefenen voor diploma A. Wat heel goed gaat:
duiken, onderwaterzwemmen, borstcrawl, rugcrawl.
We zijn heel hard aan het oefenen. En we laten u
weten wanneer wij gaan afzwemmen.
Groeten van de ABC groepen
ROLDE woensdagavond
Het zwemmen is voor de meesten na een vakantie
weer begonnen. Onze groep heeft doorgezwommen
en heeft in november een korte vakantie.
Het gaat in de woensdaggroep aardig goed, al
hebben we nog steeds zieken die om hun gezondheid even niet kunnen komen. Hopelijk zijn we weer
gauw helemaal compleet. Natuurlijk kunnen er altijd
weer nieuwe leden bij.
Het water is prima, lekkere temperatuur, gezellige
groep waarmee we iedere week even bijpraten en
dan de fijne oefeningen doen waar we voor zijn gekomen. Michelle van de 1e groep gaat ons verlaten
i.v.m. haar verhuizing naar Appelscha.
7 oktober waren Ids en Wiep Blauw 50 jaar getrouwd, de beide groepen van de woensdagavond
hebben hun receptie bezocht. Het was een kleine
reünie, daar er ook een paar vroegere leden aan
wezig waren. Het was erg gezellig.
SMILDE donderdagavond
We zijn 6 weken geleden gestart met het nieuwe
zwemseizoen. Het was fijn om iedereen na een lange
zomer weer te zien.
Helaas heeft Annie besloten te stoppen met zwemmen. We wensen je ook vanaf hier alle goeds Annie.

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

Ook Petra is definitief gestopt als zwembegeleidster,
dit in verband met haar verhuizing naar Gieten. Wij
hebben afscheid van Petra genomen en ook via deze
weg nogmaals hartelijk dank voor al die jaren dat je
ons geholpen hebt. Ook Ivo willen we bedanken voor
zijn inzet, hij is vorig jaar korte tijd voor Petra ingevallen.
Gelukkig voor ons en Giedo hebben we een opvolgster voor Petra gevonden; Joanne welkom!
Nog een nieuw gezicht op donderdagavond is Gisela,
zij is nog in haar ‘proef-zwem-periode’, hopelijk blijft
ze, want ze maakt goede vorderingen en haar enthousiasme werkt heel aanstekelijk voor alle zwemmers.
Ype is gelukkig weer terug na zijn ongeluk vorig jaar
en lange tijd van revalidatie, maar had de pech dat
hij in de herfstvakantie op weg naar het zwembad
werd aangereden door een onoplettende weggebruiker. Gelukkig is Ype er zonder kleerscheuren afgekomen, wat we niet van zijn auto kunnen zeggen.
Hartelijke groet, Gerrie

VRIES dinsdagavond

Er is mij deze keer gevraagd, of ik een stukje wil
schrijven voor de nieuwsbrief van Sportclub Bartje.
Bij deze doe ik dat dus.
Sinds juni zwemmen we weer in ons oude ver
trouwde bad bij Visio in Vries.
Het zwembad is gerenoveerd, alleen het uiterlijk is
nog een groot deel hetzelfde en dus vertrouwd ge
bleven. Maar achter de schermen is er natuurlijk
wel veel veranderd en verbeterd. De temperatuur
van het water liet wat te wensen over vond ik na de
renovatie. Er zaten grote temperatuurverschillen in
het water waar je zwom, maar ook dat lijkt de laatste paar weken aardig bij te trekken.
Iedereen lijkt wel weer aardig gewend te zijn en
onze twee groepen waren weer bijna compleet.
Alhoewel de laatste twee weken veel mensen door
ziekte of andere omstandigheden afwezig waren.
Vanaf deze plek wens ik iedereen beterschap en/of
veel sterkte toe.
Tot slot wens ik iedereen een fijne en gezellige
decembermaand toe.
Met vriendelijke groet, Aly Davids

Administratieservice Westerhof

LEDEN VAN SPORTCLUB BARTJE

• bedrijfsadministratie
Kastanjelaan 4
• salarisadministratie
9431 EJ Westerbork
• loon- en omzetbelasting email: h_westerhof@wxs.nl
• belastingaangifte
Tel. 06-53 404 818
Fax 0593-370645
{ook particulier}

Verhuisberichten,
eventuele afmeldingen lidmaatschap
en andere wijzigingen
graag mailen naar de ledenadministratie:
sc.bartje@home.nl

AFDELINGEN SC BARTJE
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 20.15-21.00 uur
trainer:
– Mw. R. van Urk, Obrechtlaan 22,
9402 TH Assen, tel. 0592-372768

JEUGDWATERBASKETBAL

ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer:
– Mw. R. van Urk, Obechtlaan 22,
9402 TH Assen, tel.0592-372768

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
ROLDE - MARIËNCAMP
training: maandag 19.00-19.45
			
19.45-20.30
		
woensdag 18.45-19.30
			
19.30-20.15

uur
uur
uur
uur

trainers:
– Mw. T. Wight, Oudedijk 11a, 9464 TH
Eexterzandvoort, tel. 0598-371071 /
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
trainer:
– G. Ros, Prins Mauritsstraat 11, 9422 GT
Smilde, tel. 0592-414351
VRIES - STICHTING DE BRINK
training: dinsdag
18.30-19.15 uur
			
19.15-20.00 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

ZWEMLES voor kinderen vanaf ± 6 jaar
ROLDE - zwembad MARIËNCAMP
training: maandag 17.45-18.15 uur
			
18.15-19.00 uur
trainer:
– Mw. T. Wight, Oudedijk 11a, 9464 TH
Eexterzandvoort, tel. 0598-371071 /
06-27173199
TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG
DE TIMP		
DE BONTE WEVER
MARIËNCAMP
SMELTEBAD
DE BRINK

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0592-318641
0592-344888
0592-356000
0592-241541
0592-413150
0592-541841

www.sportclubbartje.nl
SPORTCLUB BARTJE
HEEFT WEER DE ANBI STATUS
Door de verhuizing van de club van de Vereniging
Gehandicaptensport Nederland naar de KNZB viel
Bartje niet meer onder Gehandicaptensport Nederland en daarmee niet meer onder de afspraken
die zij met de belastingdienst hadden gemaakt
voor de bij hen aangesloten leden m.b.t. de ANBI
status.
Hierdoor zouden de bijdragen die Bartje ontvangt
van haar donateurs niet meer aftrekbaar zijn voor
de belastingen. Hiertegen is met succes bezwaar
gemaakt. Bartje heeft de ANBI status behouden.

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

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 2016
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 100,00 per jaar
zwemles ABC
op aanvraag
Seniorleden
1e sport
2e sport

E 135,00 per jaar
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 ledenadministratie.
SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is verplicht (informatie bij het bestuur). De
kosten worden door het lid gedragen. Het dragen van sportkleding
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. 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
Apollopad 98
9401 ZA 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

ZITVOLLEYBAL SUDOSA/DESTO

–
–

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

