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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers
Nu dit bijzondere jaar 2020 bijna voorbij is, ontvangt u het krantje van Sportclub
Bartje, waarin wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal wel is doorgegaan.
De amaryllisactie is dankzij u allen weer een groot succes geweest. Er zijn maar
40 bollen minder bollen verkocht dan vorig jaar!
De Algemene Leden Vergadering is, weliswaar verlaat, doorgegaan op 6 oktober.
Inclusief de altijd gezellige bingo met leuke prijsjes via “Plaats de Wereld” uit
Vries. Alles geheel volgens de coronaregels in een royale zaal in de Bonte Wever.
Het zwemmen is na een onverwachte onderbreking van 2 weken onlangs gelukkig
weer hervat met inachtneming van alle noodzakelijke aanpassingen.
Wij hebben wel tot onze spijt moeten besluiten de traditionele Nieuwjaarsvisite
in januari 2021 te moeten afzeggen. We hopen dat het gauw weer mogelijk is
om onze normale activiteiten voort te zetten.
Het bestuur van Sportclub Bartje wenst u allen
prettige feestdagen, een gelukkig en vooral gezond
nieuw jaar.
Anneke Kloppenborg, voorzitter

Bij dit krantje treft u een flyer aan van Energie
coöperatie duurzaam Assen.
Graag vragen wij uw aandacht hiervoor.
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ROLDE - MARIËNCAMP
training: woensdag 18.45-19.30 uur
		
19.30-20.15 uur
contact:
- 	Mw H. Middelbos, Zuidersingel 99, 9402 KC
Assen, tel. 0592-269473

ASSEN - DE SPRENG
training: 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/contact:
– Familie van Urk, Obrechtlaan 22, 9402 TH
Assen, tel. 06-13585966 / 06-14028909

JEUGDWATERBASKETBAL

ASSEN - DE BONTE WEVER
training: woensdag 19.30-20.15 uur
trainer/contact:
– Familie van Urk, Obrechtlaan 22, 9402 TH
Assen, tel. 06-13585966 / 06-14028909

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
		
zaterdag
09.30-10.15 uur
			
10.15-11.00 uur
trainer:
– B. Reuvers, Jozef Israëlsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
contact:
–	R. Smeenge, Asserweg 7,
9409 TG Loon, tel. 0592-340938

trainer:
- B. Reuvers, Jozelf Israelsweg 9,
9403 CL Assen, tel. 0592-857845
– 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, De Sluiskamp 45, 9422 AP
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,
Smetanalaan 304, 9402 XN 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. 06-21849800, jbhof@freeler.nl
– J. Venema, Leeuwerikstraat 11, 9481 EN
Vries, tel. 0592-541344
–	Mw. G. Been, Vermeerweg 1, 9761 HV Eelde,
tel. 06-43424267
–	Mw. E. Niemeijer, Walkampen 13, 9481 JS
Vries, tel. 06-15174859

TELEFOONNUMMERS
DE SPRENG
DE BONTE WEVER
MARIËNCAMP/DE TRANS
SMELTEBAD
DE BRINK/VISIO

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

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

ZITVOLLEYBAL SUDOSA/DESTO

–
–

ASSEN - SPORTHAL OLYMPUS
training:
donderdag 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

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 2021
Juniorleden
(t/m 17 jaar)
E 105,00 per jaar
Seniorleden
1e sport
2e sport

E 140,00 per jaar
E 85,00 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 be
stuur).
De kosten worden door het lid gedragen.
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 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. 06-40756668
secretaris/penningmeester
ledenadministratie
Mw. C. Bremer
Steendijk 235
9404 AD Assen
Tel. 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
Smetanalaan 304
9402 XN 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

VERHUISBERICHTEN
EN ANDERE WIJZIGINGEN
graag mailen naar de ledenadministratie:
sc.bartje@home.nl

Graag vragen wij uw aandacht
voor de VriendenLoterij.
Sinds vele jaren is het mogelijk
om maandelijks in deze loterij mee te spelen
voor Sportclub Bartje.
50% van de inleg (E 13,75 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!
Stuur een mailtje naar sc.bartje@home.nl
en u krijgt alle gegevens!
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17 Augustus j.l. was de start van
het nieuwe zwemseizoen.
De beperkingen en aanpassingen
m.b.t. het virus zijn en blijven nog
steeds van toepassing. Dat betekent o.a. ook dat het maximale
aantal deelnemers verminderd is
tot 12.
Hoewel strikt aan alle voorwaarden wordt voldaan,
is het risico voor besmetting met covid-19 voor
een aantal van ons te groot en moet daarom het
zwemuurtje missen.
Ik zie uit naar de tijd, dat alles weer normaal is
en het virus geen kans meer heeft, zodat iedereen
weer kan komen.
Ik moet ook denken aan de zwemgroepen in De
Trans te Rolde. Jullie hebben vanaf 11 maart alleen
begin september één keer kunnen zwemmen. Nu
maar hopen dat er in januari ook in De Trans weer
gezwommen mag worden. (Tot dan kan in de Bonte
Wever op zaterdag van 9.30-10.30 uur met de les
worden meegedaan.)
Iedereen en in het bijzonder hen die niet (of niet
meer) kunnen komen wens ik – ondanks alles – een
fijne en gezellige decembermaand toe. We moeten
er met z'n allen toch wat van maken.
Ik kan het niet laten erop te wijzen hoe belangrijk
het is in deze tijd van lekker eten en drinken niet te
vergeten om ook wat extra te bewegen.....
Voor allemaal gezondheid toegewenst van
Ben Reuvers
AFDELING ASSEN MAANDAG
Hallo allemaal.
Het is anders dan anders wat wij gewend zijn, dan
wel dan niet zwemmen. Maar als we zwemmen dan
hebben we er weer plezier in, maar wel op afstand
natuurlijk, dat kan ook best.
Ben geeft aan wat wel en niet kan en wij doen onze
oefeningen wel.
Af en toe bellen wij iemand hoe het gaat, en of ze
het volhouden.
We hopen dat tegen de zomer het beter gaat, maar
dat weet niemand. We hopen ook dat het tegen
kerst toch een beetje gezellig kan worden.
Maar we hopen dat we 2021 goed tegemoet kunnen
gaan.
En verder wens ik jullie het beste toe.
Jannie de Haan

AFDELING SMILDE
Eindelijk konden we in september weer zwemmen,
dat was lang geleden dat we elkaar gezien hadden,
wel een half jaar. Helaas is onze club niet compleet,
omdat Alie/Diana/Gisela/Daniëlle en Reina in een
woongemeenschap wonen van Cosis is het voor hen
niet verstandig om te komen zwemmen. Ook voor
Arjen geldt dat het beter is voorlopig niet te komen.
Dit is echt heel jammer, want we missen ze echt in
onze club (het is veel stiller).
Ook onze vrijwilligster Ina kan niet komen, dit i.v.m.
lichamelijke klachten. Ina we wensen jou veel beterschap!
Ondanks de beperkingen die er zijn, gaat het ons
prima af, iedereen houdt zich goed aan de regels
die gelden i.v.m. corona, petje af voor iedereen.
Al hopen we natuurlijk allemaal dat alles weer snel
‘normaal’ wordt!
Gerrie Bouw
Hoe belangrijk het zwemmen is voor mensen met
een beperking wordt op pag. 6 mooi beschreven
door Geja.
AFDELING VRIES
Ooit schreef ik eens: we hebben weer volle groepen. Ik weet natuurlijk niet hoe het bij de andere
groepen staat, maar wij hebben nu geen volle
groepen. Zou met de 1,5 meter afstand ook niet
passen in het zwembad. Maar voor degenen die
willen, die zijn na twee weken uitrusten weer aan
de gang gegaan.
Niet iedereen, om verschillende redenen, is er aan
toe om het water al weer in te gaan. Voor de mensen die nog niet kunnen of niet aandurven heel veel
sterkte met het op peil houden van de conditie in
deze moeilijke coronatijd.
Door de corona gaat de nieuwjaarsreceptie van
Bartje niet door. Ook onze eigen nieuwjaarsbijeenkomst gaat niet door. Het is allemaal te onzeker.
We hopen op betere tijden en misschien houden
we voor één keer een lentebijeenkomst. We wachten af. Over lente gesproken. Nog even en bij mij
bloeien de amarylissen weer, gezellig. Er zijn dit
jaar 820 bollen verkocht. Geweldig.
Roely Wortel

AFDELING ROLDE
In deze donkere dagen voor kerst en de coronatijd die best wel lang
duurt missen wij onze contacten tijdens het zwemmen. Onze spieren
worden wat stijf nu de oefeningen in het water niet doorgaan, maar
ook de contacten, het plezier en de gezellige praatjes over het wel en
wee wat we zoal meemaken in de dagelijkse beslommeringen.
We zien elkaar niet of weinig doordat we wat ver uit elkaar wonen.
Onze hoop dat er gauw een versoepeling van hogerhand komt en we
elkaar weer kunnen ontmoeten en de spieren soepel worden. We laten
de moed niet zakken en houden ons aan de regels van veiligheid.
Jammer genoeg kan ook de Nieuwjaarsvisite niet doorgaan, die voor
ons allen een supergezellige avond is met toneel en niet te vergeten
de verloting met altijd mooie prijzen.
Hennie Middelbos
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Waterbasketbal in coronatijd
Tja een stukje in het december
krantje van Bartje maken over
waterbasketbal in coronatijd.
Dit is wel een dingetje.
We zijn na de vakantieperiode
weer begonnen te trainen. Omdat
de teamsporten moesten stoppen
kwam onze training ook stil te liggen. Nadat de
zwembaden weer open mochten hebben we de
training weer opgepakt. We trainen nu op zwemconditie en een heel klein beetje op balcontact.
We houden steeds rekening met anderhalve meter
afstand tussen de zwemmers.
We hebben een heel jaar geen toernooien kunnen
spelen, aangezien we op dit soort dagen geen an
derhalve meter buiten het bad kunnen garanderen.
Dit is een probleem voor alle waterbasketbal verenigingen. Toch gaan we niet bij de pakken neer
zitten, we hebben het geluk dat we nog wel mogen
en kunnen trainen en dat is natuurlijk wel lekker in
het warme water. We proberen dat de boventoon
te laten voeren, we houden de moed er zeker zo in
en vinden het fijn om weer contact met elkaar te
hebben. Toen alles weer plat lag hebben we de app
weer opgestart, zodat iedereen wel op de hoogte
bleef van elkaar. Want anders hoor je echt helemaal
niets meer van elkaar en dat is niet leuk als je wekelijks als team kon sporten. We hopen dat we de
komende tijd zo nog een beetje door kunnen trainen en dan is het wel de vraag of er een landelijk
NK georganiseerd kan worden in juni 2021. Hiervoor worden de mogelijkheden bekeken samen met
de KNZB. Het grootste probleem is dat het om het
zwembad heen te klein is om de anderhalve meter
te kunnen garanderen. We gaan proberen hier een
oplossing voor te bedenken, want het motto blijft
denk niet in problemen maar in oplossingen.
Ik hoop dat iedereen een goede feestmaand heeft,
waarbij we van kleine dingen kunnen genieten. Ook
natuurlijk de beste wensen voor 2021 en blijf vooral
gezond en probeer de moed erin te houden.
Renate van Urk
trainster

Dit is een bijzonder jaar en dat doet
onze club geen goed. We zijn echter als boogschutters wel weer op
woensdagavond 1 juli jl. begonnen.
Er bestond namelijk de mogelijkheid
om in de zomermaanden buiten te
schieten in de buitentuin van De
Spreng en hier werd prima gebruik
van gemaakt. Vanaf 1 september jl. schieten we
weer binnen en dat alleen op de woensdagavond.
Nu moet dat flink aangepast gebeuren, we hebben
op papier tenslotte vijfenwintig leden bij boogschieten. Nu zijn er velen die thuisblijven om besmetting
te voorkomen. Er wordt daarom een presentielijst
bijgehouden, ik ontsmet zoveel mogelijk de deurklinken en er staat een handgel op de tafel. Indien
er meer dan zes mensen komen schieten is de
afspraak gemaakt dat we dan verhuizen naar de 18
meter schietlijn, om de anderhalve meter te kunnen
garanderen. De ruimte achter de schietlijn is dan
veel groter. Tot zover dit stukje verhaal.
Vermeldenswaard is verder dat ons lid Fianne
Postma een gelukkige moeder is geworden op 9
september 2020 van zoon Thijmen. Proficiat, ik heb
namens de club een kaart gezonden.
Ook hebben we in de zomer twee geweldige oud
schutters opnieuw bij SC Bartje kunnen verwelkomen, Loura Toxopeus en Erik Kraft. Ze zijn tot nu
toe bijna elke woensdagavond van de partij geweest. Ook per 1 november jl. heeft zich een nieuw
lid aangemeld, t.w. Nino van der Harst. Alle drie
van harte welkom bij onze club.
Voor wat betreft de december stop zal de hal niet
gebruikt worden op woensdag 23 en 30 december
a.s. Noteer dit even duidelijk in jullie agenda.
Tevens zal voor de kerstdagen geen speciale
kerstverschieting plaatsvinden in verband met de
sancties door corona. We gaan verder op woensdag 6 januari 2021. Ook is zeker dat in 2021 geen
handboogschiettoernooi door SC Bartje zal worden
georganiseerd.
Tot slot wens ik u verder toch een fijne kerst en
vooral een gezond 2021.
Henk Dijksma

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
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS
Zwemmen ondanks corona-perikelen
In Assen zwemmen we al weer geruime tijd, onder
strikte voorwaarden.
Ondanks deze voorwaarden zijn we heel blij dat we
weer kunnen oefenen en zwemmen.
We zwemmen nu gemiddeld met 7 personen en
wanneer we in de breedte zwemmen kunnen we
prima afstand houden.
Het was even wennen om je badkleding thuis al aan
te doen, desinfecteren, de belijning, bewegwijzering, de route, niet douchen enz. Maar we waren er
allemaal eigenlijk al snel aan gewend en wordt het
ook al weer een soort normaal.
Douchen mocht niet, toen even wel (om en om), en
nu weer niet. Maar wat geeft het....... we kunnen
zwemmen! En douchen doen we thuis wel.
Ook het mondkapje wat er nu is bijgekomen, vinden we al niet gek meer.
Van 5 t/m 18 november was het zwembad echter
plotseling weer dicht. Maar gelukkig was het deze
keer maar voor 2 weken (en hopelijk voor een goed
doel).
Vandaag moesten we opnieuw even wennen maar
het was heerlijk! Hopelijk blijft het nu zo.
Ina Timmerman
groep 1 van Assen-donderdag
Gelukkig mogen we weer zwemmen en op een paar
na is de groep compleet.
De nieuwe regels worden zo goed mogelijk nageleefd en leveren geen problemen op.
Het enige wat gemist wordt is een stukje gezelligheid en er is minder gelegenheid om bij te praten.
Ondanks dat is iedereen blij dat we kunnen zwemmen en we dankzij de oefeningen van Ben onze
conditie op peil kunnen houden.
We wensen ook in deze coronatijd, waarin alles anders is, iedereen goede feestdagen en een gezond
2021.
Anje Rutgers
groep 2 van Assen-donderdag
Dat het een raar jaar is geweest hoeft geen uitleg,
maar gelukkig hebben we zowel de eerste als de
tweede c-golf overleefd.
Heel iets anders dan de heerlijk warme golven die
we zaterdagsmorgens over ons heen krijgen wanneer we o.l.v. Ben onze oefeningen doen.
Het is steeds een waar genoegen om je in het warme water te laten glijden en dan het hele lijf lekker
los te maken. Ben heeft er aardigheid aan, en het is
te merken dat hij zo hier en daar nog weer andere
oefeningen opdoet. Fijn.
Helaas is door dit akelige virus het aantal zwemmers toch wat teruggelopen, zodat we hebben
besloten van onze 2 groepen één groep te maken
en dan van 9.30 tot 10.30 uur.
Voor hoe lang? We weten het niet. De tijd zal het
leren. Laten we er zo lang mogelijk van genieten.
Het blijft een sportief en sociaal gebeuren. Erg belangrijk.
Mieke Biester
Assen-zaterdag

Zwemgroep Vries op de dinsdagavond
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor
de decembereditie van het krantje van sportclub
Bartje.
Laat ik mij eerst even voorstellen, ik ben Aly Davids
en ik zwem bijna zes jaar in Vries. Ergens tussen
de jaren 2003 tot 2008 heb ik ook al bij sportclub
Bartje gezwommen, maar toen in Assen.
In het zwembad in Vries is het water en de omgeving warmer en dat is prettiger voor mij.
Bij mijn geboorte heb ik zuurstof te kort gehad,
hierdoor heb ik een hersenbeschadiging opgelopen.
Bij mij is voornamelijk alleen het stukje van mijn
hersenen beschadigd dat mijn spieren moet besturen. Dit houdt in dat ik weinig controle heb over
mijn spieren en dus over mijn motoriek en mijn bewegingen. In het dagelijks leven ben ik afhankelijk
van mijn elektrische rolstoel, maar in het warme
water kan ik opeens wel helemaal los lopen. Dat
maakt het zwemmen alleen al zo bijzonder voor
mij.
Ik woon gewoon helemaal zelfstandig in Assen.
Doormiddel van een Persoonsgebonden Budget heb
ik zelf zeven hulpen in dienst. Zij helpen mij bij
alles wat ik zelf niet kan. De hulp die op dinsdagavond bij mij is, gaat ook altijd met mij mee zwemmen.
Dit jaar heb ik de administratie van onze zwemclub
in Vries overgenomen van Rolf Tjassens. Hoewel de
overdracht door de coronacrisis wat in het water is
gevallen, red ik mij er geloof ik aardig goed mee.
Over de coronacrisis gesproken, het is de laatste
twee maanden wel heel erg rustig in het zwembad
in Vries. Soms bestaan de groepjes maar uit één
of twee zwemmers. Aan de ene kant is al die rust
heerlijk voor mij, maar aan de andere kant is het
ook knap ongezellig. Dit hoor ik ook van de andere
zwemmers om mij heen. Iedereen moet steeds
afstand houden en na het zwemmen kan er geen
koffie en thee meer gedronken worden.
Daarom wil ik graag afsluiten met een nieuwjaarswens. Laten we hopen dat we in de loop van volgend jaar gewoon weer in twee groepen kunnen
zwemmen en na die tijd weer gezellig koffie en
thee kunnen drinken.
Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen toe, ook
al zullen deze door de coronacrisis anders verlopen
dan normaal.
Aly Davids

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
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Donderdagavond.....het is tijd om te gaan. Ik loop
naar de buren zo'n 9 huizen verderop. Kom door de
poort en zie mijn grote vriend al in de kamer zitten.
Zijn moeder heeft hem al voorbereid en verteld dat
ik kom. Bij binnenkomst zie ik al de twinkel in zijn
ogen, hij heeft er zin in. Jas aan, pet op en de
zwemtas om de schouder. Ik vraag “zin om lekker
te zwemmen vriend?” Een dikke duim omhoog.....
nog een kus voor moeders en een groet naar
papa.... en we gaan naar het zwembad in Smilde.
Volop genieten voor deze jongen van 40. Gerben
heet hij, hij is beperkt of zoals, in de volksmond,
heeft het syndroom van Down. Praten doet hij niet,
maar zijn mimiek en gebaren laten niets te raden
over.
Zoals hij kan genieten van het zwemuurtje....
maakt mijn dag altijd goed.... zijn glimlach en liefde
is overweldigend....
Mijn vriend, ik hoop op nog vele mooie zwemuren
.... want het is zo belangrijk voor jou, het genieten,
de ontspanning, zo fijn dat dit mogelijk is.
Gerben en Geja, Smilde
Handboogschieten
Op woensdagavond genieten we van het plezier wat
boogschieten ons geeft. Onder de leiding en het
toezicht van Henk Dijksma zijn wekelijks een aantal
schutters actief. Binnen de richtlijnen van het RIVM
kunnen we onze sport uitoefenen.
In de zaal kunnen we de 1,5 meter goed hanteren.
Bij 7 schutters kunnen we op 25 meter schieten.
Als we met meer schutters zijn wordt de afstand
teruggebracht naar 18 meter. We hebben dan meer
circulatieruimte en kunnen ook dan de 1,5 meter
goed volhouden.
Er zijn een aantal leden van de boogschiet-afdeling
die bewust niet komen schieten omdat ze tot een
risicogroep behoren. We respecteren dat en vinden
het gelijk ook wel jammer het contact al enkele
maanden te missen. Ook missen we de toernooien.
Door COVID-19 worden er geen toernooien en wedstrijden gehouden. Dus ook het contact met schutters van andere clubs is er niet.
Ondanks deze beperkingen is er wel weer een
nieuw lid aan de ‘boogschietfamilie’ toegevoegd.
Groeien in coronatijd. Dat kennen veel mensen wel
maar dan in de vorm van ‘coronakilo’s’.
Fianne Postma heeft deze zomer een zoontje gekregen. Thijmen heeft woensdag 17 november voor
het eerst een boogschietbaan gezien. Samen met
de trotse vader en moeder waren zij kort op bezoek

tijdens de training. Fianne is van plan om in het
nieuwe jaar het schieten weer op te pakken.
Wij hopen dat de maatregelen snel verruimd gaan
worden en we in 2021 weer met alle leden samen
kunnen schieten en naar toernooien gaan.
Ik wens alle leden van SC Bartje goede feestdagen
en een gezond en vrij 2021.
Eelco Krakau
Waterbasketbal
Hallo allemaal,
Mij is gevraagd om een kort stukje te schrijven als
deelnemer van het waterbasketbal.
Na een lang revalidatietraject in het UMCG Beatrix
oord was ik op zoek om een andere sport te kunnen
beoefenen. Voordat ik ziek werd speelde ik vele
jaren korfbal bij AVO in Assen. Echter door mijn
ziekte en de vele operaties die ik heb ondergaan
(maar ook nog zal krijgen) was ik niet meer in staat
om deze sport te kunnen voortzetten.
Via de sportbegeleiders van Beatrixoord werd ik op
de hoogte gebracht van “Sportclub Bartje”. Ik heb
toen nadat ik op de website had gekeken contact
opgenomen met Renate van Urk voor informatie.
Waterbasketbal leek me wel een leuke uitdaging.
Ik mag graag zwemmen en aangezien ik korfbal
niet meer kan doen is het waterbasketbal met een
combinatie van zwemmen, korfbal en basketbal wel
een heel mooi alternatief.
Ik mocht een paar keer op proef meedraaien, eeh
zwemmen met de trainingen. Wat ik aantrof bij
de eerste training was een enthousiaste gezellige
groep, dat was voor mij al een groot plus punt,
want na sportiviteit is gezelligheid een heel belangrijke factor voor mij. Tijdens de 2e les wist ik het al,
die 3e proefles vond ik niet meer nodig, ik had een
mooie uitdaging gevonden.
De trainingen zijn best wel pittig voor mij i.v.m.
mijn beperking, maar gelukkig hoef ik me daar
geen zorgen over te maken, want binnen “Bartje”
hebben wij allemaal wel iets en gezamenlijk kunnen
we de strijd aan. Ik heb helaas nog geen wedstrijd
mee kunnen doen, want de corona bracht roet in
het eten. Het niet kunnen zwemmen was een domper voor mij maar ook voor de rest van de groep.
Toen de zwembaden weer open mochten, konden
we gelukkig weer het water in hetzij met de nodige
maatregelen e.d. Maar we konden in ieder geval
weer zwemmen en ballen, alleen onderlinge wedstrijdjes zat er helaas nog niet in. Gelukkig bracht
onze trainster Renate wat afwisseling in het programma zodat het elke week wel weer een uitdaging was.
Totdat de 2e sluiting er aan kwam en het zwembad
weer op slot moest. Wederom een domper, want
het zwemmen maar zeker ook de gezelligheid binnen de groep is wel een groot gemis.
Nu zijn de zwembaden gelukkig weer open, echter
zit ik weer in de medische molen van onderzoeken
en komende operaties. Dus is het waterbasketballen voor mij nog niet mogelijk, maar hoop snel
weer van de partij te zijn.
Ik wens iedereen het allerbeste en veel gezondheid en sportiviteit toe in het nieuwe jaar en hoop
dat iedereen binnenkort weer actief zijn/haar sport
activiteiten bij “Sportclubje Bartje” weer op kan
pakken.
Groet. Hans Romijn
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zwemmen Assen
zwemmen Assen
zwemmen Assen
zwemmen Vries
zwemmen Smilde
handboogschieten
waterbasketbal
zwemmen Rolde

maandag
19.00-19.45 19.45-20.30		
doelgroepenbad De Bonte Wever
21 en 28 december (kerstvakantie) wordt er niet gezwommen, start 2021 op 4 januari
donderdag 13.30-14.15 14.15-15.00		
doelgroepenbad De Bonte Wever
24 en 31 december wordt er niet gezwommen, start 2021 op 7 januari
zaterdag
09.30-10.30			
doelgroepenbad De Bonte Wever
26 december en 2 januari wordt er niet gezwommen, start 2021 op 9 januari
dinsdag
18.30-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 Plons in De Brink/Visio
29 december wordt er niet gezwommen, start 2021 op 5 januari
donderdag 19.30-20.30			
Smeltebad
24 en 31 december wordt er niet gezwommen, start 2021 op 7 januari
woensdag
19.00-21.00			
schietruimte De Spreng
23 en 30 december is het vakantie, start 2021 op 6 januari
woensdag
19.30-21.00			
doelgroepenbad De Bonte Wever
23 en 30 december wordt er niet getraind, start 2021 op 6 januari
woensdag
(hopelijk) met ingang van januari 2021
Mariencamp/De Trans

Wilt u zich vantevoren even melden als u ook weer wilt gaan zwemmen? Dit kan bij de contactpersoon of
bij het secretariaat (zie pagina 2), de afdeling Vries graag bij Boukje Hof. U wordt dan ingedeeeld en u krijgt het
protocol toegestuurd.
wijzigingen/aanvullingen voorbehouden, houd ook onze website in de gaten!

CONTRIBUTIE 2021
Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 6 oktober 2020, is besloten de contributie in
2021 met 5 euro te verhogen.
Jaarlijks stijgt de huur van de accommodaties, vele jaren hebben we dit zelf kunnen opvangen
dankzij donateurs, acties etc., maar deze verhoging is nu noodzakelijk.
De contributie zal voor senioren E 140,–, 2e sport E 85,– en junioren t/m 17 jaar E 105,– gaan
bedragen.
In januari 2021 gaan we bekijken hoeveel weken/maanden er, in verband met de corona
maatregelen, niet gesport kon worden (zwembad/sporthal gesloten).
Dit bedrag zal van de rekening voor 2021 worden afgetrokken.

Bartje kiest voor groen,

ga jij ook meedoen?

www.ecduurzaamassen.nl

Bezoekadres Warenhuis Vanderveen 1 e etage
Koopmansplein 16
9401 EL Assen, Tel 0592-200021, klantenservice@ecduurzaamassen.nl
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ACTIE
Deze actie was zeer geslaagd,
er werden 820 bollen door onze
leden, oud-leden, vrijwilligers
en donateurs verkocht!
We willen eigenlijk liefst ieder
een in het zonnetje zetten,
maar we houden het maar bij
de top-tien:
Nel Fortuin, Yde, 100
Roelie Menger, afd. Rolde, 51
Gerrie Bouw, Smilde, 35
Anneke Kloppenborg, Assen, 34
Koen Gijsbers, afd. Assen, 33
Yvonne Westerhof, afd. Vries, 31
Sonja Polling, Vries, 27
Anje Rutgers, afd. Assen, 26
Liesbeth Boer, afd. Vries, 26
Annie Schuiling, afd. Vries, 23
Allemaal hartelijk dank!

Wisselende groepjes vrijwilligers
hebben in 1 dag alle doosjes ge
vouwen, stickers geplakt, bollen erin
gestopt en doosjes weer dicht ge
vouwen.
De 2e dag zijn alle bestellingen
klaargemaakt, zodat ze de week erop
uitgeleverd konden worden.

