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Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere lezers
Het jaar 2018 is bijna afgelopen en Sportclub Bartje kan terugzien op een goed jaar.
Op dit moment hebben we 200 leden en 46 vrijwilligers.
Op naar ons 60-jarig bestaan dat we in 2019 gaan vieren.
Reserveer in uw agenda alvast de datum: zaterdag 5 oktober 2019.
De najaarsactie is weer zeer succesvol verlopen: er zijn in totaal 830 amaryllisbollen verkocht. Vooral de afdeling Vries heeft ook dit jaar weer reusachtig veel verkocht (318). Verder waren we heel blij
met alle hulp van onze leden en vrijwilligers bij het sorteren, inpakken en bezorgen van de bollen!
Iedereen van harte bedankt.
De nieuwjaarsvisite 2019 is op zaterdag 26 januari in zalencentrum Hofsteenge in Grolloo.
Geheel volgens de traditie zal de toneelvereniging T.O.G. Grolloo ons trakteren op een nieuw toneelstuk. Ter afsluiting van de avond is er weer een grote verloting.
Het bestuur van Sportclub Bartje wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Anneke Kloppenborg,
voorzitter

ZWEMMEN
ASSEN
maandagavond-groepen
Het zwemmen is altijd goed voor
ons en de oefeningen ook die Ben
geeft.
Er is altijd een goede opkomst.
Mevrouw Lubben had een open
been, maar het gaat alweer de goede kant op.
Wilco heeft om gezondheidsredenen opgezegd.
We zwemmen niet tussen kerst en nieuwjaar,
maar beginnen weer op 7 januari 2019!
We wensen eenieder een gelukkig nieuwjaar toe!
Jannie de Haan

donderdagmiddag-groepen
Er zwemmen 2 groepen op de donderdagmiddag
en er wordt onder leiding van Ben fanatiek ge
oefend.
De grootte van de groepen wisselt nogal, want er
zijn regelmatig zieken. Allemaal beterschap en we
hopen dat jullie snel weer in staat zijn om mee te
doen. We hebben ook een aantal nieuwe leden en
we heten jullie welkom.
Voor iedereen prettige feestdagen en een gezond
2019.
Anje Rutgers

zaterdagmorgen-groepen
We zwemmen in twee groepen onder leiding van
Ben Reuvers. Het aantal zwemmers is nog steeds
voldoende groot voor beide groepen.
Het uitstapje Jeu de Boules in oktober, waar velen
aan meededen, was zeer geslaagd. Uit onver
wachte hoek zorgde Geeske Bartelds voor leuke
prijsjes. Ieder gooide naar eigen kunnen met de
kogels dat het een lust was.
Met de vele oefeningen bij het zwemmen met
ballen, plankjes en hoepels weet Ben ons steeds
meer te boeien.
Met z'n allen bewegen in het water blijft een
vrolijk, sportief en sociaal uitje.
Reinder Smeenge

ROLDE
woensdagavond-groepen
In januari dit jaar werd mij gevraagd of ik voor
Wiep een tijdje zou kunnen invallen.
Het paste precies achter mijn volleyballes aan, en
aangezien het lesgeven voor mij een hobby
is, heb ik daar graag mee ingestemd.
Inmiddels bijna 1 jaar verder ben ik nog steeds in
die hoedanigheid actief.
Namens de groep beterschap en sterkte Wiep in
jullie situatie.
“Nooit Gedacht”, dat dit zwembad zo degelijk en
sfeervol zou zijn.
Ook worden we verwend met een lekker tropische
watertemperatuur. Heel goed voor de losmaakoefeningen van de spieren die we lopend, sprin
gend, op de plaats, tegen de wand en op de
traptreden doen. Daarbij veel gebruikmakend van
de beschikbare hulpmaterialen. Ook oefenen we
met velerlei variaties in de zwemslagen.
Dit alles om het lichaam (en geest) optimaal in

conditie te houden.
Enkele zwemsters trekken naar eigen kunnen hun
baantjes, voor hen zijn veel oefeningen (nog) net
wat te veel. Zij conditioneren naar eigen niveau
en behoefte.
Dit alles wordt compleet gemaakt met een sociaal
sausje, zodat ieder moe maar voldaan weer huiswaarts keert met de groet: “tot de volgende
week”.
Voor ieder alvast een goede afsluiting van het jaar
toegewenst.
Ben Reuvers

SMILDE
donderdagavond-groep
Sinds september zwemmen we weer op donder
dagavond in het Smelthe-bad van Smilde. Het
was fijn om elkaar weer te zien na de vakantie en
de stemming zat er direct weer goed in. Helaas is
Geesje nog niet terug, Geesje we wensen je het
allerbeste en hopelijk zien we je na de jaarwisse
ling weer op donderdag om 19.30 uur in het
water.
De amaryllisbol-actie hebben we weer gehad, het
is een nek aan nek race geworden tussen Reina
en Selma, de een had meer bollen verkocht, de
ander had meer geld binnengehaald. Dus ge
deelde 1e plaats!! Dank jullie wel, jullie helpen de
Bartje-kas hiermee enorm (en natuurlijk bedan
ken we ook de andere bollen (ver)kopers).
Nu ik dit stukje schrijf is het bijna Sinterklaas, het
is weer spannend of Zwarte Piet ons ook dit jaar
komt aanmoedigen en óf hij zijn zwembroek deze
keer wel meegenomen heeft.
We houden een korte Kerstvakantie, op 28 de
cember zwemmen we niet, en op 4 januari hou
den we onze jaarlijkse ‘nieuwjaarsborrel’. Zet het
maar in de nieuwe agenda van 2019!!
Mocht u/jij mensen kennen die graag lid willen
worden van onze gezellige/sportieve club, meld je
dan aan, we hebben nog ruimte voor enthousiaste
zwemmers op donderdagavond 19.30-20.30 uur.
Wij wensen alle SC-Bartje sporters en fans hele
fijne feestdagen en een heel goed en gezond
2019.
Groeten van zwem-afdeling Smilde

VRIES
dinsdagavond-groepen
Bijna alles gaat zoals wij willen dat het gaat. We
zouden tijdelijk verhuizen naar het zwembad van
de Bonte Wever, in verband met een dakrenova
tie. Nadat hiervoor alles geregeld was kwam het
bericht dat de renovatie niet doorging. Dus geen
verhuizing naar de Bonte Wever, die ons geluk
kig niets in rekening bracht, een opluchting toen
we dat hoorden. Er vindt in de eerste week van
december een kleine renovatie plaats.
Wat wel een beetje als donkere wolk boven onze
twee groepen hangt is het tekort aan vrijwilligers
en instructeurs. We zoeken 1 à 2 vrijwilligers die
willen helpen bij het aankleden. Er kan dan wat
meer gewisseld worden, zodat de belasting niet te
groot wordt.
Wij hebben een regeling bedacht dat, wanneer
er iemand langdurig ziek is, er iemand van onze

wachtlijst gedurende die tijd kan komen zwem
men. Zo kunnen er toch zoveel mogelijk mensen
gebruik maken van het heerlijke warme water
voor de broodnodige beweging.
Roely Wortel

HANDBOOGSCHIETEN
De schietafdeling van SC Bartje
heeft op dit moment een redelijk
vaste groep schutters.
Op mijn lijstje staan in totaal 32
namen. Op de trainingsavonden
dinsdag en woensdag komen
ongeveer acht schutters per
avond. De nieuwelingen plaats ik op de dinsdag
omdat het dan over het algemeen iets rustiger is
en instructies dan makkelijker opgevolgd kunnen
worden. Het gaat verder uitstekend met de groep
schutters. De zaal is ook prima verwarmd en zelf
te regelen naar hogere temperaturen. Ook buiten
is naast de hal nu een mooie grasmat aangelegd.
In 2019 gaan we hier in juli en augustus weer
graag gebruik van maken.
De schutters zijn in de afgelopen tijd niet veel bij
wedstrijden geweest. De tendens is lekker trainen
een keer per week in De Spreng en dat is genoeg.
Toch was 25 november jl. wederom het fun
toernooi in Muntendam. We waren hier met tien
schutters van SC Bartje. Iedereen had veel plezier
en de resultaten waren goed.
Harrie en Wilfred hebben op 10 oktober jl. het
toernooi van Sagittarius in Emmen bezocht.
Beide compounders hadden als resultaat 536 en
462 punten. Het was Wilfred’s eerste toernooi en
hij scoorde hier dus een 7,7 gemiddeld per pijl.
Prima resultaat.
Ook wil ik nog melden dat Felipe na 10 jaar
samenwonen op 14 juli 2018 is getrouwd.
Ik ben namens de club aanwezig geweest in
Paterswolde.
Voor wat de komende wedstrijden betreft zet ik
ze hieronder even op een rijtje:
• zondag 9 december 2018: 3 x 30 pijlen op 18
meter in Stavoren
• zondag 20 januari 2019: appeltjestoernooi in
Leek
• zondag 17 februari 2019: speldjestoernooi door
Nocht en Wille, locatie Sint-Annaparochie
• zondag 10 maart 2019: 2 x 30 pijlen op 25 of
30 meter, het 37e Bartje toernooi in Assen
Ook vermeldenswaard is dat de federatie ons, net
als de andere verenigingen in Noord-Nederland,
een cadeaubon heeft geschonken ter waarde van
€ 125, te besteden bij de boogschietwinkel in
Wolvega. Wij opteren voor de aanschaf van bla
zoenen in diverse soorten en maten.
Ook heeft de Noord Nederlandse Handboog Fede
ratie een nieuwe voorzitter, de heer Evert Pebes
ma, en een nieuwe penningmeester, mevrouw Ilse
van der Laan. Dus ook de federatie blijft bestaan!!
Binnen onze club gaan we op de ingeslagen weg
voort en aansluitend hierop wens ik iedereen
een fijne decembermaand en een gezond en
succesvol 2019.
Henk Dijksma

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

WATERBASKETBAL
We zijn het seizoen weer begon
nen met trainen op 12 september
2018.
De beide groepen bestaan nu
uit 10 spelers per team, we zijn
blij dat meerdere mensen gaan
merken wat voor een leuke sport
dit is.
Op 10 november 2018 hadden we
ons eerste toernooi in Smilde met alle scheids
rechters van Nederland, omdat zij eerst een
bijscholingscursus hadden. Het was echt luxe om
tijdens het toernooi 15 scheidsrechters te hebben.
Ook hebben de scheidsrechters weer het een en
ander geleerd van bepaalde situaties.
Het toernooi was best spannend en SC Bartje 2
won alle 4 wedstrijden, SC Bartje 1 won 1 wed
strijd, maar had het ook moeilijker omdat er een
aantal spelers geblesseerd was.
We hebben dit jaar weer 4 toernooien, het vol
gende toernooi is op 2-2-2019 in Roden, derde
toernooi is op 16-3-2019 in Meppel en het laatste
toernooi is in Smilde op 6 april 2019. Als we na
het laatste toernooi bij de eerste 2 zitten van de
noordelijke competitie volgt het NK op 25 mei
2019, deze keer is dit in Schijndel. Maar eerst
moeten we
zorgen om
bij de eerste
2 te eindigen
om naar dit
For all your parties and fun
NK te gaan.
www.sportcaferadix.nl
We wensen
iedereen een
Jan en Gineke Radix
sportief en
gezond 2019.
Boerenlaan 7a – Smilde
Postadres: Rijksweg 20, 9422 CB Smilde
de water
Email: radix@xs4all.nl
basketballers
Tel. 0031(0)592414006 / 0031(0)653394321

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

GELUKT
In 2016 gaf de toenmalige waterbasketbal train
ster aan te willen stoppen met het geven van de
training aan de waterbasketbal-teams bij S.C.
Bartje. Dat was niet zo fijn, maar de familie van
Urk die vanaf het begin betrokken was bij de wa
terbasketballers pakte de bal op en besloot alles
op alles te zetten om deze sport binnen Bartje te
behouden. Renate, die al jaren actief was als wbb
scheidsrechter, ging de training geven. Helaas,
hoe enthousiast en goed ze ook was, Renate had
niet het officiële papiertje dat nodig is om zelf
standig les te mogen geven, waardoor de vereni
ging genoodzaakt was een dure toezichthouder
van het zwembad in te huren. Dit had tot gevolg
dat er i.v.m. de kosten een lesuur moest worden
ingeleverd, dat kwam de groepen niet ten goede.
Bij de start van het nieuwe seizoen ben ik er gaan
zitten als toezichthouder, waardoor er toch weer
twee lesuren beschikbaar kwamen. Ideaal was het
niet, maar de familie van Urk heeft met behulp
van de groep een flink aantal nieuwe leden kun
nen verwerven en verwelkomen.
Toch zinde het Renate niet dat ze niet bevoegd
was om de lessen zonder toezicht te houden en
ging ze bij de KNZB informeren wat ze moest
doen om het diploma nivo 2 te halen.
Nou dat leek mee te vallen, gezien haar jarenlan
ge ervaring en grote kennis hoefde ze alleen de
proef te doen voor reddend zwemmen, te weten
pop opduiken en drenkeling vervoeren.
OEPS Renate riep al jaren luid en duidelijk: “Ik
wil alles doen voor SC Bartje, maaaaaaar ik ga
niet het water in.” Ze moest nl. vroeger door oor
problemen stoppen met zwemmen en had sinds
dien nooit meer gezwommen. Ik bood aan om
haar te helpen en na lang nadenken wilde Renate
toch letterlijk en figuurlijk de sprong in het diepe
wagen. We mochten op de maandagavond bij de
zwemgroep gebruik maken van een stukje zwem
bad, daarvoor nog onze grote dank. Renate zwom
zo weg en na een paar keer zelfs met het kop
pie onder water om te kijken hoe de oortjes zich
zouden houden. Dat ging gelukkig goed dus we
konden verder. Wie het van dichtbij heeft mogen
meemaken kan alleen maar bewondering heb
ben voor de moed en doorzettingsvermogen van
Renate. Hoe vaak ze ook proestend en bijna stik

kend boven kwam van haar poging om naar de
bodem te duiken, ze ging door. Toen het begon te
lukken gingen we ook op de woensdagavond aan
het eind van de training te water om daar op 1.8o
de pop op te duiken.
Opeens kwam de KNZB met een nieuwe eis,
Renate moest toch ook de hele cursus zwem
trainer 2, inclusief de popduikproef doen. Na een
diepe zucht begon Renate dit jaar ook aan de
online cursus en ging onvermoeibaar door met
naar de bodem duiken om die verdraaide pop
goed naar boven te halen. De eerste keer dat het
helemaal goed ging was ze zo blij en trots, en ik
die aan de kant stond toe te kijken klapte van
blijdschap zo hard in mijn handen dat er bloed
vaatjes in mijn vingers knapten en ik een week
met een blauw/zwarte ringvinger heb rond ge
lopen. Maar ik was zo trots als een pauw dat het
haar gelukt was. In mei besloten we dat het zo
goed ging dat we konden gaan filmen, dat moest
als bewijs voor de KNZB toegevoegd worden bij
de opdrachten van de online cursus. Het bad werd
op woensdagavond aan het eind van de training
vrij gemaakt en daar ging Renate. Of ze nooit
anders gedaan had. Keurig de pop opgedoken en
naar de kant gebracht, daar kreeg ze een ‘echte’
drenkeling die ze nog even 15 meter moest ver
voeren en met behulp van omstanders op de kant
moest zien te krijgen. Alles in één keer goed op
de film, geweldig.
Na de zomervakantie is ze verder gegaan met de
online cursus en zo hebben we begin november
alles kunnen opsturen naar de KNZB.
En ze is geslaagd met vlag en wimpel.
GEFELICITEERD JUF RENATE
Roelie

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!

