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Beste leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere lezers

Het  jaar 2017 is bijna afgelopen en Sportclub Bartje kan terugzien op een goed jaar. 
Inmiddels hebben wij 207 leden en 48 vrijwilligers. 
Op naar ons 60-jarig bestaan dat we in 2019 gaan vieren.

De najaarsactie is zeer succesvol verlopen: er zijn 870 amaryllisbollen verkocht.
Iedereen van harte bedankt.

Van Univé ontvingen wij in oktober prachtige badlakens waarmee we onze waterbasketballers blij 
hebben kunnen maken. (zie foto's op de achterpagina)

De nieuwjaarsvisite 2018 is op vrijdag 26 januari in zalencentrum Hofsteenge in Grolloo. 
Geheel volgens de traditie zal de toneelvereniging T.O.G. Grolloo ons trakteren op een nieuw toneel-
stuk. Ter afsluiting van de avond is er weer een grote verloting. Verderop in dit krantje vindt u meer 
informatie hierover.

Het bestuur van Sportclub Bartje wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.

Anneke Kloppenborg, voorzitter



ZWEMMEN
ASSEN
maandagavond-groepen
We beginnen altijd met even 
bijpraten en gaan dan heel veel 
oefeningen doen met onze leider 
Ben. Er is altijd een goede op-
komst.

We hebben 2 langdurige zieken, van harte beter-
schap toegewenst!
De bloembollen-actie is ook bij onze groepen 
goed gegaan.
Tussen kerst en nieuwjaar zwemmen we niet, we 
beginnen weer op maandag 8 januari 2018.
Jannie

donderdagmiddag-groepen
Op donderdagmiddag zijn 2 zwemgroepen 45 
min. actief in het extra verwarmde doelgroepen-
bad van de Bonte Wever.
Het badwater is minstens 32 gr. celsius. Dit is 
heilzaam voor een soepel gebruik en bewegen 
van de spieren en gewrichten.
Van de vaste groepen is de opkomst nogal wisse-
lend, van boven de tien tot soms maar vier deel-
nemers. Bij mindere deelname is het enthousias-
me en de inzet er niet minder om, toch geldt hier 
ook “hoe meer zielen hoe meer vreugd”.
Als ik met mijn voorbereidingen klaar ben staat 
de groep al te popelen om te kunnen beginnen.
Sommigen draaien hun eigen programma. Met de 
rest van de groep draaien we een programma van 
rekken en strekken en drukken en trekken en alle 
andere vormen van aquagym.
De meesten kunnen de aangereikte stof heel pre-
cies verwerken. Anderen vertalen de instructies 
naar eigen kunnen en creativiteit.
Als we na het afsluiten van de les elkaar groeten 
met “tot volgende week” kijken we moe maar 
voldaan alweer naar de volgende keer.
Ben R. 

zaterdagmorgen-groepen
Voormalige zwemgroep Assen-Oost zwemt nu 
 wekelijks met 2 groepen bij Sportclub Bartje 
vanaf 9.30 tot 11.00 uur.
Onder leiding van Ben Reuvers doen we vooral 
zwemoefeningen, waar we fit bij blijven en die 
onze conditie ten goede komt.
Het aantal zwemmers in beide groepen verschilt 
al niet zoveel meer. Wij hopen dat de zaterdag-
morgen voor allen een vrolijk, sportief en sociaal 
uitje blijft. Voor bijstand kan Sportclub Bartje 
steeds een beroep doen op de dames Roeli, 
Fimmy, Geeske en Annie.
Reinder Smeenge

ROLDE
woensdagavond-groepen
De woensdagavond van het zwemmen in Mariën-
camp is sinds half augustus weer op een mooie  
bezetting door samenvoeging met de maandag-

groepen. We hebben nu weer 2 groepen. In de 1e  
groep hebben we 4 nieuwe zwemmers erbij. 
De 2e groep  bestaat nu uit 4 zwemmers van de 
maandag, 1 van de woensdag en 2 nieuwe leden, 
n.l. Marjan en partner. Ellen is na een lange perio-
de van afwezigheid ook weer van de partij.
We hopen zo met elkaar dat het zwemmen en de 
gezelligheid een bijdrage levert aan onze gezond-
heid.
Fijn dat we weer bijna volle groepen hebben, al 
kunnen er nog een paar bij.
Roelof en Ida zijn wegens ziekte en revalidatie 
nog even uit de running en we wensen hen dan 
ook van harte beterschap.
Hennie Middelbos

SMILDE
donderdagavond-groep
Met een gezellig etentje, bij ‘onze’ wok, hebben 
we het seizoen 2016/2017 gezamenlijk afgesloten 
(wist u trouwens dat er bij ‘onze’ wok slagroom 
uit de kraan komt?). Ype is in het zonnetje gezet 
deze avond, omdat hij al (bijna) 45 jaar lid is van 
SC Bartje!
Begin september zijn we met dezelfde club weer 
van start gegaan na een lange vakantie, alleen 
missen we Geesje nog, het herstellen van de 
schouderbreuk is een langdurige en geduldige 
zaak. Sterkte Geesje!
Inmiddels is de amaryllisbol-actie geweest, onze 
twee topverkopers hebben weer enorm hun best 
gedaan: Reina en Selma, wat fantastisch dat jullie 
weer zoveel bollen hebben verkocht! 
Tijdens de kerstvakantie zwemmen we niet op 
donderdag 28 december en niet op donderdag 
4 januari. Donderdag 11 januari houden we de 
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met choco-
lademelk en rollegies (met slagroom, heel veel 
slagroom!!).
Wij wensen alle SC-Bartje sporters en fans hele 
fijne feestdagen en een goed/gezond/sportief 
2018.

VRIES
dinsdagavond-groepen
Een berichtje uit Vries. 
Eerst maar het vervelende bericht dat er een paar 
mensen opgezegd hebben, sommigen om gezond-
heidsredenen. Ook onze vrijwilligster Ria en in-
structeur Danny hebben helaas af moeten haken. 
Het goede bericht is dat er ook weer mensen bij 
gekomen zijn, ook een vrijwilligster. 
Dan nog een goed bericht. Wat hebben wij veel 
amaryllisbollen verkocht, geweldig.
Ik heb zelf een middagje meegeholpen met in-
pakken van de bollen, samen met Connie, Roeli 
en Hennie. En dan pas zie je dat het er heel wat 
waren. We gaan ervan uit dat we zo rond de Kerst 
en Oud en Nieuw prachtige bollen hebben staan. 
Hier aangekomen wil ik iedereen alvast fijne 
dagen wensen. En denk allen nog aan de Nieuw-
jaarsbijeenkomst in Grolloo.
Roely Wortel



WATERBASKETBAL
We zijn na de zomerstop weer 
volop gaan trainen met 2 teams
Zaterdag 28 oktober hebben we in 
Meppel ons eerste toernooi ge-
speeld. Beide teams hebben leuke 
sportieve wedstrijden laten zien. 
Er zijn dit jaar 3 toernooien: 13 
januari 2018 spelen we in Roden 

en 14 april 2018 is het toernooi in Smilde.
Ook vanuit de KNZB wordt er een plan opgesteld 
om meer mensen met het waterbasketbal in 
aanraking te laten komen, want het is eigenlijk 
best jammer dat zo weinig mensen deze mooie 
sport kennen. We hopen dat het ook gaat lukken 
om een aantal verenigingen in het westen van 
Nederland enthousiast te maken zodat ook daar 
een waterbasketbalcompetitie gestart kan wor-
den. Want in dit gedeelte van Nederland kent men 
geen waterbasketbal.
We spelen met het jeugdteam ook als gastteam in 
de competitie van oost Nederland, dit is gewoon 
voor de lol maar kan je eigenlijk zien als een 
extra training. Het is ook leuk om eens tegen een 
ander team te spelen, want elk team heeft zijn 
eigen stijl en daar pak je dan toch weer mooi wat 
van mee.
Voor het volwassen team kunnen we nog een 
aantal spelers gebruiken, dus kom gerust eens 
op woensdag naar de Bonte Wever. Hier trainen 
we van 19.30 tot 21.00 uur. We hopen dat er een 
aantal mensen net zo enthousiast is over water-
basketbal om het te komen spelen als wij zijn.
We wensen een ieder alvast fijne feestdagen en 
een gezond en sportief 2018.
Waterbasketbalteams SC Bartje

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

 

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 

HANDBOOGSCHIETEN
We hebben de afgelopen zomer 
een aantal problemen gehad bij 
de sporthal, met name met het 
buitenschieten. Ook de kachel, 
entree achterdeur, opstelling meu-
bilair na gebruik, etc. hebben we 
in een gesprek met onze contact-
persoon bij AOC Terra aan de orde 

gesteld en er wordt gewerkt aan oplossingen.
De trainingsavonden op dinsdag- en woensdag-
avond worden goed bezocht en we hebben veel 
plezier. Ik schrijf meestal de resultaten op van de 
scores van de schutters en werk deze ook uit op 
een soort spreadsheet. Deze hangt dan weer op 
de vaste plek in ons keukentje ter inzage.
Het naar toernooien gaan is in 2017 niet zo in 
trek. Men schiet blijkbaar liever thuis zijn avondje 
dan dat men zich meet aan schutters van an-
dere verenigingen. Toch probeer ik op zondag 
26 november a.s. met een grote delegatie naar 
Muntendam te gaan voor het zogenaamde FUN 
toernooi. Er hebben zich reeds 8 schutters aange-
meld. Het belooft hier weer leuk te worden.
Binnen onze schietafdeling is in 2017 ook veel 
verloop. Ik heb bij SC Bartje en de Noord Neder-
landse Handboog Federatie tien mensen afgemeld 
en zeven nieuwe schutters opgegeven. Ook is 
de trend binnen SC Bartje dat men graag basic 
schiet, dus zonder vizier en andere versierselen.
In de toekomst zal in onze schietzaal het een 
en ander gaan veranderen. Het gaat met name 
om de ruimte die nu damestoilet heet. Deze zal 
worden omgebouwd tot opslagruimte voor onze 
toernooispullen, die nu nog elders in De Spreng 
opgeslagen staan. Wanneer en hoe is nog on-
bekend. SC Bartje heeft hierin wel zijn jawoord 
gegeven aan de school.
Namens het bestuur wil ik verder de schutters erg 
bedanken die hebben meegedaan aan de najaars-
bloembollen-actie Amaryllissen. De afname was 
beduidend groter dan voorheen. Dus de sportclub 
is zeer content met de totale opbrengst.
We gaan maar gezellig zo door met schieten en 
hopen dat iedereen tevreden is met de gang van 
zaken.
Voor vragen en opmerkingen probeer ik alles te 
bewerkstelligen wat mogelijk is.
Vooreerst wens ik iedereen een prettige decem-
bermaand toe met vooral fijne feestdagen.
Henk Dijksma

Het in doosjes 
pakken van de 

870 bollen.



Graag vragen wij uw aandacht voor de VriendenLoterij.
Sinds vele jaren is het mogelijk om in deze loterij mee te spelen voor 
Sportclub Bartje. Er zijn 14 trekkingen per jaar, 50% van de inleg 
(13,50 euro per lot per trekking) 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!

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

Een geslaagde 
actie van Univé.
Het volwassen 
team en het 
jeugdteam 
WATERBAS-
KETBAL kregen 
een prachtige 
badlaken aan-
geboden. Onze 
voorzitter nam 
ze in oktober in 
ontvangst.

Een indrukwekkende hoeveelheid 
 Amaryllisbollen is verkocht.
DANK AAN IEDEREEN DIE HIERAAN 
HEEFT MEEGEWERKT!



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 2017
Juniorleden
(t/m 17 jaar) E 100,00 per jaar
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
 Apollopad 98
 9401 ZA Assen
 tel. 0592-344670
 Mw. H. Middelbos-Heijblom
 Zuidersingel 99
 9401 KC  Assen
 tel. 0592-269473

 Mw. R. Wortel-Prakken
 Pelikaanstraat 11
 9404 CH Assen
 Tel. 0592-311709
 Mw. G. Bouw
 Kanaalweg 121
 9421 ST Bovensmilde
 Tel. 0592-414133
 R. Smeenge
 Asserweg 7
 9409 TG Loon
 Tel. 0592-340938

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, Obrechtlaan 22,
 9402 TH Assen, tel. 0592-372768

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, Apollopad 98, 

9401 ZA Assen, tel. 0592-344670

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

  zaterdag 09.30-10.15 uur
   10.15-11.00 uurtrainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845

ROLDE - MARIËNCAMP
training: woensdag 18.45-19.30 uur
   19.30-20.15 uurtrainer:
– 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. R. Wortel-Prakken, 
 Pelikaanstraat 11, 9404 CH Assen
 tel. 0592-311709
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

TELEFOONNUMMERS

DE SPRENG            tel. 0592-318641
DE BONTE WEVER  tel. 0592-356000
MARIËNCAMP/DE TRANS tel. 0592-241541
SMELTEBAD tel. 0592-413150
DE BRINK/VISIO tel. 0592-541841

AFDELINGEN SC BARTJE

ZITVOLLEYBAL SUDOSA/DESTO
ASSEN - SPORTHAL OLYMPUS
training: woensdag 20.00-21.30 uur
contact:

– Mw. J. Warnders, Iemstukken 36,
 9407 KM Assen, tel. 06-25392127

trainer:
– R. Lammers, Cantharel 18,
 9404 MA Assen, tel. 0592-356042

LEDEN VAN SPORTCLUB BARTJE

Verhuisberichten, 
eventuele afmeldingen lidmaatschap 

en andere wijzigingen 
graag mailen naar de ledenadministratie: 

sc.bartje@home.nl


