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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers
Het jaar 2022 loopt op zijn eind. 
Gelukkig kan er weer normaal worden gesport na de ingewikkelde corona-tijd.  

Tot ons verdriet is ons bestuurslid Reinder Smeenge (zaterdag zwemmen) over-
leden op 27 september.  

Er zijn veel ontwikkelingen rond Sportclub Bartje. Zowel de handboog-afdeling als 
de zwem-afdelingen zullen op termijn samengaan met de reguliere Asser vereni-
gingen. Over de contacten met de zwemvereniging Aqua 68 vindt u verderop in dit 
krantje een verslag.  

De amaryllis actie was weer een succes. In totaal zijn er 900 bollen verkocht. 

Op 10 september hebben we met een kraampje op het wijkfeest in Assen Oost ge-
staan, waar we veel oude bekenden en nieuwe belangstellenden hebben ontmoet. 

Gelukkig kan – ijs en weder dienende – de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst 
met toneel en grote verloting in 2023 weer doorgang vinden! 
Komt allen op 3 februari naar Grolloo.

Het bestuur van Sportclub Bartje wenst u allen prettige feestdagen en een 
gelukkig en vooral gezond 2023.   

Anneke Kloppenborg, voorzitter 



ZWEMMEN
AFDELING ASSEN 

Zwemmen in De Bonte Wever 
Connie vroeg weer om een stukje 
in het Bartje krantje. Maar omdat ik 
3 keer per week zwem maak ik er 
maar een algemeen stukje van.
Iedereen is blij dat we na corona 

weer iedere week kunnen zwemmen.
Wat wel opvalt is dat er veel langdurig zieken zijn.
Ik hoop dat ze snel opknappen en weer mee kun-
nen genieten van de lessen van Ben.
De laatste weken hebben zwemtrainers een  kijkje 
genomen bij de andere groepen. 
De bedoeling  hiervan is dat ze zo nodig elkaar 
 kunnen vervangen.
Ik wens iedereen prettige feestdagen en een 
 gezond 2023.
Anje Rutgers

MAANDAG 
Op 29 augustus zijn wij weer begonnen na een 
mooie zomer.
Ben geeft ons oefeningen, soms met een bal of 
dumbels. 
Er is ook tijd voor een praatje en sociale contacten 
onder elkaar. Er zijn 5 nieuwe leden bijgekomen. 
2 dames kunnen niet komen wegens ziekte, we 
wensen ze van harte beterschap toe.
Tussen Kerst en Nieuwjaar zwemmen wij niet, we 
beginnen weer op 9 januari.
Allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar  
toegewenst.
Jannie de Haan

DONDERDAG 
Hallo allemaal, het is weer donderdag. 
Ik ga om 13.00 mijn dochter Petra ophalen en 
 samen rijden we naar De Bonte Wever in Assen. 
In de kleedkamer even bijkletsen tijdens het 
 omkleden met de anderen. 
Dan naar het zwembad waar Ben ons opwacht. 
Dan begint ons zwemritueel, eerst loslopen op de 
plaats en dan allemaal oefeningen die Ben ons 
opdraagt. We zijn er maar druk mee, ondertussen 
wordt er bijgepraat en gelachen. 
We hebben een heel gezellige groep. We gaan dan 
ook met plezier elke donderdagmiddag heen, ook 
omdat het goed voor ons is. 
Ben bedenkt voor elke donderdag weer andere 
oefeningen. Soms valt het zwaar maar we doen wat 
we kunnen. Dat Bert voor jou kon invallen hebben 
we geluk mee, anders konden we niet zwemmen. 
Connie en Rinske ook bedankt voor ons op de hoog-
te houden. 
Een fijne Kerst en een gezond en voorspoedig 2023.
Lieve groeten van Gré Rolvers

ZATERDAG 
Het is zaterdagmorgen 9.30 uur. Ik zeg vaak: ik 
zwem op zaterdag. Zwemmen? nou ja zwemmen? 
Een of twee rondjes en dan houdt het wel op.
Soms alleen met de armen zwemmen of alleen met 
de benen. Ik kan je wel vertellen dat alleen met de 

benen zwemmen niet meevalt!
Ik heb het gevoel dat ik kopje onder ga en daar 
houd ik niet van. Maar gelukkig krijgen we van Ben 
dan een soort surfplank maar dan veeeeel kleiner, 
zachter en lichter en dat werkt heel goed gelukkig.
Ook krijgen alle ledematen een beurt, vanaf het 
hoofd tot aan je voeten.
Ben voegt daar dan ook nog wat hersengymnas-
tiek bij door de armen en/of benen verschillend te 
gebruiken, soms is dat moeilijk maar we doen ons 
best.
Dan als toetje een heerlijke warme douche.
Tijdens het aankleden worden er familie omstan-
digheden en foto's van o.a. kleinkinderen bekeken. 
Soms worden er recepten doorgegeven. En zo 
wordt er gezellig gebabbeld.
Thuis gekomen rond 10.45 staat de koffie klaar met 
een beschuitje of eigen baksels. Het is een heerlijk 
begin van de zaterdag voor lichaam en geest.
Ik kan het van harte aanbevelen.
Geeske

AFDELING ROLDE 

WOENSDAG
We zwemmen met bijna de voltallige groep, Geertje 
is nog herstellende van een bovenbeen breuk en 
Roelie van corona. We wensen de dames van harte 
beterschap en hopen dat ze na hun herstel weer 
komen zwemmen, Gé kan af en toe zwemmen door 
wat ongemak met haar teen.
Verder zijn we allemaal present en we hebben er 
een nieuw lid bij, we hopen dat Trijn zich thuis voelt 
in onze groep en geniet van het zwemmen.
Het water is heerlijk van temperatuur, wat ten 
goede komt aan onze spieren die lekker kunnen 
ontspannen en de vele gevarieerde oefeningen door 
Ben bedacht voor een goede gezondheid.
We hebben i.v.m. de kerstvakantie 28 december en 
4 januari geen zwemmen.
We wensen iedereen al fijne feestdagen toe.
Hennie

AFDELING SMILDE

DONDERDAG
De afdeling Smilde heeft dit keer weinig nieuws te 
melden, behalve dat we 2 nieuwe leden hebben. 
Brian en Renske welkom en we wensen jullie veel 
zwem plezier. 
De opkomst is wat wisselvallig, wat met name komt 
door ziekte, we blijven voorzichtig mhoo op Covid! 
Gerrie

 

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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AQUA '68
In een contact met medewerkers van de gemeente Assen in februari 2022 maakten wij, 
Connie en  ik, melding van het feit dat ons bestuur sterk veroudert en dat wij zorgen  hadden 
over de toekomst. Over het algemeen is het moeilijk nieuwe (jongere) bestuursleden te 
 vinden. 
Gelukkig hebben wij wel veel vrijwilligers die erg actief zijn binnen onze afdelingen, maar die 
hebben minder belangstelling voor bestuursfuncties. 

Kort daarop nam Frans Thomas, de voorzitter van de Asser zwemvereniging Aqua '68, 
 contact met ons op! 
In de gesprekken die volgden hebben wij besproken dat de zwem-afdelingen van Bartje 
onder de vleugels van Aqua zouden kunnen worden voortgezet. Aqua heeft al ervaring met 
"g-leden", dus een divisie Bartje met  "leden met een lichamelijke beperking" moet tot de 
mogelijkheden behoren. 

Al met al hebben de gezamenlijke besturen de volgende afspraken gemaakt en voorgelegd 
aan trainers en vrijwilligers in september jl.:
● Aqua 68 neemt de zwem-afdelingen van Bartje over met ingang van 2024. 
●  Per 1 januari 2023 neemt Connie Bremer zitting in het bestuur van Aqua '68 om de over-

gang te begeleiden. Tot 2024 blijft het huidige bestuur in functie als klankbord voor Connie.  
● Als onderdeel van Aqua blijft de sectie Bartje bestaan. 
● De (financiële) voorwaarden blijven onveranderd voor de Bartje-leden.                                   
● De trainers en vrijwilligers blijven  ook onder dezelfde voorwaarden actief bij Aqua. 
In de genoemde gezamenlijke vergadering is unaniem akkoord gegaan met deze voornemens. 

Wij zijn als bestuur van Bartje erg opgelucht en verheugd over deze ontwikkeling. 
Wij hebben het volste vertrouwen dat onze leden in goede handen zijn bij Aqua '68. 

AFDELING VRIES 
DINSDAG
Een halfjaar geleden werden wij opgeschrikt door 
het plotselinge overlijden van Rolf Tjassens. Hij is 
zomaar uit ons midden verdwenen en dat valt ons 
zwaar. De vrolijke optimistische man, die altijd voor 
iedereen een luisterend oor had, missen we erg. 
Door zijn “lichtjes zwemmen” vlak voor de kerst in 
stand te houden, hopen we zo de herinnering aan 
onze Rolf levend te houden. Zo’n honderd waxine-
lichtjes zullen dan weer rondom het zwembad 
branden.
Vanaf afgelopen april zwemmen wij weer in twee 
groepen na de lange coronatijd. 
Zo kunnen wij weer drie kwartier per keer zwem-
men en dat bevalt eenieder goed! 
Ook is voor de eerste groep het koffie drinken na 
die tijd weer begonnen en dat ziet er weer gezellig 
uit.
Vanuit deze positie wil ik alle sporters en vrij-
willigers van sportclub Bartje fijne feestdagen 
toewensen en een goed en natuurlijk een sportief 
nieuwjaar!
Groetjes van Aly Davids

De amaryllis-actie najaar 2022
Ook dit jaar hebben alle leden, vrijwilligers, donateurs en vele andere belangstellenden weer enorm 
 meegewerkt aan deze actie. Ook het inpakken verliep voortreffelijk, mede dankzij de ruimte die ons 
ter beschikking was gesteld en mede dankzij de groep vrijwilligers die ons hierbij heeft geholpen. 
Bij het afleveren kregen we veel hulp. Ontzettend veel dank aan Anje, Geeske, Marijke, Roelie, Jannie, 
Anneke, Sonja, Piet, Theo en natuurlijk alle bollenverkopers en -kopers!
Er zijn dit jaar 900 bollen verkocht! Op pagina 6 vindt u de top tien.

bedankt!
voor het

laten bloeien!



WATERBASKETBAL
We trainen weer vanaf 14 septem-
ber en hopen dat we vanaf 2023 
weer toernooien kunnen spelen.
De toernooien worden nu gehouden 
van maart t/m september en het 
NK wordt dan in oktober gespeeld, 
dit is met het oog op het corona- 
virus wat in de herfst en winter-

maanden meer tot uiting komt dan in de zomer-
maanden. Hierdoor hopen we dat we de competitie 
gewoon door kunnen laten gaan.
We hebben de laatste training voor de zomerstop 
afgesloten met de gymleerkrachten van AOC Terra 
(zie het verslag hieronder). Ook de leerkrachten 
vonden het zo leuk dat ze al gevraagd hebben of 
we binnenkort nog zo’n avond kunnen organiseren 
als training. We gaan dit binnenkort zeker nog een 
keer doen.
We wensen iedereen een goed uiteinde en een 
gezond 2023 toe.

Afsluiting 22 juni 2022 waterbasketbal
De gymleerkrachten van AOC Terra wilden graag 
een keer kennis maken met waterbasketbal, dan 
hebben we gelijk een leuke afsluiting voor de va-
kantie. Dus 22 juni 2022 hadden we onze laatste 
training en hebben we de gymleerkrachten uitge-
nodigd. Die kwamen met z’n negenen, dus er was 
veel animo van AOC Terra. We hebben eerst wat 
ingezwommen en wat baloefeningen gedaan. Daar-
na is er in het kort uitgelegd hoe waterbasketbal 
gespeeld wordt en zijn de spelregels uitgelegd.
Het tweede gedeelte van de training hebben we 3 
partijen waterbasketbal tegen elkaar gespeeld. Dit 
was af en toe nog best lastig om in de snelheid van 
het spel er aan te denken dat je niet mag zwem-
men met de bal. Maar na een paar keer werd hier 
toch aan gedacht, want anders ben je de bal aan 
de tegenstander kwijt en zorg dan maar dat je hem 
weer terug krijgt.
Na 3 partijen weten deze leerkrachten zeker hoe 
het waterbasketbal gespeeld wordt en vonden ze 
het een hele leuke avond, en het waterbasketbal-
team vond het ook leuk dat er zo weer een keer 
aandacht aan de sport besteed werd. We hopen dat 
er meerdere gymleerkrachten van andere scholen 
ook een keer kennis willen maken met het water-
basketbal. Hierdoor zou het waterbasketbal op de 
scholen ook gepromoot kunnen worden. 

HANDBOOGSCHIETEN
De afgelopen zomermaanden juli 
en augustus hebben de schutters 
van Sportclub Bartje weer volop de 
gelegenheid gehad om lekker buiten 
te schieten. Er werd gelukkig goed 
gebruik van gemaakt.
Met ingang van september zijn we 
elke woensdagavond weer binnen 

bezig. Helaas is de opkomst wat aan het afnemen. 
Dit is overigens grotendeels te wijten aan de di-
verse blessures bij de leden. In de blessurebank 
zitten op dit moment: Nique Joling, Isis Joling, Joop 
Steenkamp, Martin Thie en Michel Karsies. 
Ook zijn leden vertrokken, t.w. Larissa Wildeboer 
(verhuizing) en Fianne Postma (in verwachting). 
Ten tijde van het schrijven van dit artikel komt er 
een kaart binnen van Fianne, dat ze is bevallen op 
maandag 14 november van een gezonde zoon met 
de roepnaam Daan. Ook lid Koen Baas heeft met 
zijn vrouw op zondag 6 november jl. een dochter
gekregen. De naam van hun kleine is Sterre. 
 Namens de hele schietgroep van harte gefeliciteerd.
Op 27 oktober jl. zijn Connie Bremer (secr.) en on-
dergetekende naar het gebruikersoverleg geweest, 
aangaande De Spreng. We hebben hier de voorko-
mende problemen ingebracht. De concierge zou alle 
punten met zijn groep gaan doornemen en beloofde 
in de toekomst de verbeteringen door te voeren. 
Verder werd meegedeeld dat de verlichting in onze 
schietruimte in de decembermaand wordt vervan-
gen door LED, dit om de energierekening laag te 
houden.
Al met al een functioneel overleg. Ons aanspreek-
punt blijft Lisette Ploeger. Het overleg gaat jaarlijks 
plaatsvinden en staat voor 2023 gepland op 
2 november.
Indien schutters naar een toernooi willen moeten 
ze mij dat mededelen, zodat ik de inschrijving kan 
verzorgen. Op de NNHF-site staan alle komen-
de toernooien genoteerd. Op de laatste federatie 
vergadering in Beilen in juni waren helaas weinig 
verenigingen aanwezig. Er zijn daarom geen grote 
beslissingen genomen over de toch wel belangrijke 
onderwerpen. Het gaat dan met name om bogen 
van hout, met vizier of zonder / compound zonder 
vizier / jeugd / de zwaarte van de compound en 
de te gebruiken pijlen / ook de term van klassiek 
schieten moet duidelijker.
Ik zal jullie op de hoogte houden van de eventuele 
veranderingen en nieuwigheden.
We organiseren net als vorig jaar op woensdag-
avond 21 december a.s. een gezellig samenzijn met 
wat eten en drinken. Het is de bedoeling verder 
dat we op speciale blazoenen gaan schieten. Komt 
allen, want dit betekent tevens de afsluiting van het 
schietjaar 2022.
De woensdagen 28 december en 4 januari a.s. is 
de sporthal gesloten. Jullie zijn weer welkom op 
woensdag 11 januari 2023.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gezond 
nieuwjaar.
Henk Dijksma



UITNODIGING voor de Nieuwjaarsvisite 

op vrijdag 3 februari 2023
in Café Hofsteenge te Grolloo, Hoofdstraat 11 - aanvang 19.30 uur (zaal open 19 uur)

Toneelvereniging T.O.G. Grolloo speelt 
de klucht, geschreven door Henk Roede

Tante Bella's Beautysalon

In de pauze de jaarlijkse
GROTE VERLOTING!

De toegang is gratis 

U wordt verwelkomd met een kopje koffie met koek

Graag uiterlijk 28 januari een berichtje met hoeveel personen u komt. 
Telefonische opgave of een appje naar Jannie de Haan, tel. 0592-344670/06-15960956 of Connie Bremer, tel. 06-29223591. 

Mailen kan ook: sc.bartje@home.nl.

Graag tot 3 februari!
de activiteitencommissie

Jannie de Haan, Connie Bremer, Henk Dijksma

Graag PRIJSJES voor de GROTE VERLOTING 
uiterlijk 28 januari afgeven bij de leiding van uw groep 
of bezorgen bij Jannie de Haan, Apollopad 98 in Assen. 

Als u even belt met Connie of Jannie (telefoonnummers zie hierboven), 
dan kunnen prijzen ook afgehaald worden!

Na het overlijden van Tante Bella 
erven Berend en Albert haar 
beautysalon. De heren zijn hier 
in eerste instantie blij mee. Ze 
denken de salon prima te kunnen 
runnen terwijl ze hem opknappen 
voor de verkoop. Maar is dat wel 
zo makkelijk als het lijkt? En zijn ze eigenlijk wel de enige 
erfgenamen? 
Laat je verrassen door deze bijna klassiek geschreven 
klucht, vol met grappen en verwarrende situaties. 

➴



HANDBOOGSCHIETEN
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 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
contact:
– secretariaat sc.bartje@home.nl
 tel. 06-29223591

ROLDE - MARIËNCAMP/DE TRANS
training: woensdag 19.15-20.00 uur
   contact:
-   Mw H. Middelbos, Zuidersingel 99, 9402 KC 

Assen, tel. 0592-269473
trainer:
- B. Reuvers, Jozef Israelsweg 9,
 9403 CL Assen, tel. 0592-857845

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/VISIO
training: dinsdag 18.30-19.15 uur
   19.15-20.00 uur
contact:
– secretariaat sc.bartje@home.nl
 tel. 06-29223591
trainers:
– Mw. B. Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries, 
 tel. 06-21849800, jbhof@freeler.nl
–  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             tel. 0592-318641
DE BONTE WEVER   tel. 0592-356000
MARIËNCAMP/DE TRANS tel. 0592-241541
SMELTEBAD  tel. 0592-413150
DE BRINK/VISIO  tel. 088-5861314

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

AFDELINGEN SC BARTJE

VERHUISBERICHTEN
en  ANDERE WIJZIGINGEN

graag mailen 
naar de ledenadministratie: 

sc.bartje@home.nl

www.sportclubbartje.nl
HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN

VOOR HET LAATSTE NIEUWS!

Aangesloten bij KNZB, Nevobo en 
de Noord-Nederlandse Handboog 
Federatie

BANK: SNS bank Assen
 nr. NL84 SNSB 0914 9093 39

CONTRIBUTIES 2022
Juniorleden
(t/m 17 jaar) E 105,00 per jaar
Seniorleden
1e sport E 140,00 per jaar
2e sport 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 ledenad-
ministratie.

SPORTKLEDING
Het dragen van de door de club
voorgeschreven sportkleding is ver-
plicht (informatie bij het be stuur). 
De kosten worden door het lid ge-
dragen. 
Het dragen van sport kleding met 
reclame is verboden, tenzij het da-
gelijks 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 da-
gelijks bestuur kan in bijzondere 
gevallen besluiten een ge deelte 
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. G. Bouw
 Kanaalweg 121
 9421 ST Bovensmilde
 Tel. 0592-414133

Opgericht 29 september 1959

De top-verkopers van de amaryllisbollen:
1. Nel Fortuin uit Yde 112
2. Gerrie Bouw, afd. Smilde 55
3. gedeelde 3e voor Aly Davids, afd. Vries 43
    en Koen Gijsbers, afd. Assen 43
5. Liesbeth Boer, afd. Vries 37
6. Fien Groenendal, afd. Assen 36
7. Wouter Maris, afd. Smilde 35
8. Janine v/d Brink, vrijwilliger 29
9. Roelie Menger, afd. Rolde 28
    Anneke Kloppenborg 28
    Yvonne Westerhof, afd. Vries 28


