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We hebben een nieuwe koploper, na vier speelron-
des stond Sparta JO11-1 aan kop met een gemid-
delde van 0,519. 

‘Het is alweer half december. We hebben net Sinter-
klaas achter ons en kijken nu allemaal uit naar de
Kerstdagen en viering van Oud & Nieuw op 31 

De spreekwoordelijke donkere dagen voor kerst zijn
volop bezig. Je kent het wel: ’s morgens in het don-
ker opstaan en als werk/studie er op zitten, 
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We staan weer kort voor kerst 2017, waarbij we Sin-
terklaas net hebben uitgezwaaid. Die lieve Sint had
dit jaar zo’n 140 kinderen blij gemaakt met snoep en
cadeaus. Het was echt een ´volle bak´ met alle ouders
en belangstellenden. Het clubhuis wordt hiervoor
bijna te klein!

Natuurlijk mochten die kinderen weer bij Sint op schoot
een beetje “verantwoording” afleggen over hun goede en
minder goede daden uit het achterliggende jaar. Onze
vrijwilligers waren natuurlijk weer van de partij, om zo’n
dag voor deze kinderen weer onvergetelijk te maken.
Prachtig altijd, samen meedoen met veel gezelligheid, als
vanouds. Het is toch weer mooi om een steentje bij te
dragen aan onze mooie vereniging. We doen dit allemaal
met elkaar en voor elkaar! Daar kan niets mis mee zijn.

Onze club vaart in mijn beleving een goede koers, maar
natuurlijk gebeurt er van alles in een club met circa 1.100
leden. We kunnen natuurlijk gebeurtenissen vinden, die
geen schoonheidsprijzen verdienen. Voor bestuurders
(maar ook voor de leden) is het belangrijk, dat we in grote
lijnen kunnen denken.

Zelf maak ik weleens een vergelijk met het opstijgen in
een helikopter. Je komt van de grond en ziet ineens een
andere wereld, ineens zie je de samenhang van vele ele-
menten en personen om je heen, die je op de grond zelf
niet kon waarnemen.

Je kunt dan onmiddellijk vaststellen, dat alles dus heel re-
latief is. Vele mensen blijven soms alleen maar kijken in
hun eigen wereldje. Maar deze eigen wereld is slechts een
verzameling van vele werelden, die bij andere mensen
horen. Alles verbindt zich.

Het is ook altijd weer een kunst om uit elk voorval de po-
sitieve dingen te halen, dus waar je mee door kan en je
moet proberen van de negatieve zaken te leren om daar
bij een volgende gebeurtenis je voordeel mee te doen.
Wij praten tegenwoordig dan ook vaak over “leermo-
menten” en bedoelen daar situaties mee, die minder flo-
rissant verliepen. Een mooie en positieve benadering,
vind ik. Wij hebben bij Sparta-Enschede lekker nog meer
dan voldoende leermomenten, wees niet bevreesd.

Het kijken naar de minder positieve zaken is blijkbaar de
mens eigen. Ik wil echter in mijn leven, zeker in het om-

Sparta Enschede 2017

zien, alleen kijken naar de vele mooie dingen die we weer
met elkaar beleefden en deden. Natuurlijk gebeurt er ook
op de velden zo het een en ander. 

Eén wedstrijd uit het vorige jaar ligt mij nog vers in het
geheugen, waarbij ik ook beloofd heb om de heldhaftige
moeder een schouderklopje te geven, die een scheids-
rechter had ontzet. De scheidsrechter werd belaagd door
spelers van de tegenpartij. Zij kreeg hierdoor zelfs licha-
melijk letsel.

Aan deze affaire ging van alles vooraf en wij voelden ons
als Spartanen zwaar benadeeld en misbruikt door zelfs
valse beschuldigingen vanuit de tegenpartij. Maar, omdat
ouders zich met de wedstrijd bemoeiden, werd Sparta in
deze affaire veroordeeld. De betrokkenen hadden hier,
heel zacht uitgedrukt, veel moeite mee.

Heel begrijpelijk ook, maar de KNVB is hier heel duidelijk
over. Mensen langs de lijn hebben zich niet met de wed-
strijd te bemoeien, mogelijk zelfs met het grootste gelijk
aan hun zijde.

Wij als Sparta hebben maar te zorgen, dat supporters, dus
ook ouders en familie, zich niet, maar dan ook echt hele-
maal niet, met de wedstrijd bemoeien. Ook niet na de
wedstrijd. Zo dit wel gebeurt, ga je altijd in de `fout`. Kei-
hard!

Op een vriendschappelijke manier met elkaar streven
naar een steeds beter functionerende vereniging. Met
up’s en down’s, maar telkens voorwaarts. De blik naar
voren.

Vele leden hebben het achterliggende jaar weer hun
steentje bijgedragen aan de voortgang in onze mooie
club. Hier zijn we ontzettend blij en dankbaar mee. Met
name, zo aan het einde van het jaar, ben je hier weer over
aan het nadenken.

De leden en betrokkenen bij Sparta, die ons weer zijn ont-
vallen komen weer in onze gedachten. Dat we ze toch
niet vergeten! Zij hebben meegebouwd aan alles wat we
nu met elkaar mogen beleven.

Zij, die onze algemene ledenvergadering hebben bijge-
woond, hebben kunnen vaststellen, dat er een zeer grote
opkomst was. Dit heeft mij zeer goed gedaan. Er is dus
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blijkbaar genoeg interesse in het wel en wee van de club.
Wat hebben we met z’n allen weer bereikt en natuurlijk,
wat we willen we de komende tijd weer gaan realiseren.

Een tweetal ereleden hebben we mogen begroeten.
Peter Coppens, met tranen in de ogen, werd uitverkoren,
en terecht! Ook hebben we een oud trouw lid mogen
eren met deze titel. Tjeerd Veenstra, met een meer dan
vijfenzeventig jarig lidmaatschap, maar ook een staat van
dienst, waar we U tegen mogen zeggen. We vonden het
fijn deze leden blij te maken met deze eretitel, zij hebben
het verdiend.

Natuurlijk mochten we ook weer enkele jubilarissen hul-
digen (Dick Budding 60 jaar lid, Erwin Haveman 50 jaar
en André Reink 40 jaar lid). Er waren er meer, maar dat
komt nog. Wat in het vat zit, verzuurd niet, zegt het
spreekwoord.

Een bijzonder jaar ligt weer achter ons. Ik ben trots op

onze club. Allen hele fijne en gezegende kerstdagen toe-
gewenst. We hebben nog enkele weken te gaan en moe-
ten met onze teams nog even wat punten sprokkelen. 

Onze eerste winterkampioensteam is alweer een feit.
Sparta-E JO11-8, een mooi team met fantastische bege-
leiders en ouders, van harte gefeliciteerd. Geniet er van!

We hopen nog dat velen volgen! Met ongeveer 70 in
competitieverband spelende teams komt Sparta En-
schede uit in de regio en laat van zich spreken.

Ook in het nieuwe jaar zal Sparta-Enschede weer van zich
laten horen.

Hele fijne kerstdagen en een goed begin voor 2018.

Sportieve groet,
Wim Ooitink
uw voorzitter a.i.

Kerst 2017
De wind waait. De prachtige bladeren vallen en bedekken de aarde. De temperatuur is laag. Binnen brandt de
kachel.

Aanslagen zijn dagelijks aan de orde, de wereld brandt en steden zijn verwoest. Onder deze omstandigheden
vieren we Kerst. De duisternis is zichtbaar,. Toch is “uit ’s werelds duistere wolken een Licht der Lichten opgegaan,
komt tot Zijn schijnsel alle volken. Ja zelfs: Aanbid het aan”. 

We zingen in volle kerken met Kerst: “Vrede op aarde”, een paradox, zo lijkt het. Niets is minder waar. Vrede is
voor ons mensen: geen oorlog. Echter de vrede van God is een vrede die ons verstand te boven gaat. Ze is niet
horizontaal maar verticaal. De vrede van God zij met u! Hij wil met Zijn vrede onze harten vullen. Voor het ont-
vangen is het geloof onontbeerlijk. Dan ook kunnen we zingen: “Ere zij God in de Hooge”. Het is dan echt Kerst-
feest.

Vanuit de Bijbel geïnspireerd  verplicht het ons waarden en normen toe te passen en ook naar elkaar om te
zien. Het is niet makkelijk, maar is wel de C.V.V. Sparta Enschede!!!

Beste Spartanen: Vier Kerst “Gloria in Excelsis Deo”.

Zalig Kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2018.
Ab Bakker
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Op 8 oktober overleed op de leeftijd van 76 jaar Maaije
Nijboer, weduwe van Gerhard Nijboer.  In 1984 namen
Gerhard en Maaije het stokje over van Frans ter Horst en
waren tot 1992 beheerders van het clubgebouw. Moge
zij rusten in vrede.

Donderdag 12 oktober is op 87 jarige leeftijd overleden
Frans ter Horst. De ouderen onder ons zullen zich Frans
herinneren als de beheerder van het clubgebouw in de
periode van 1969 tot 1984. Op de senioren soos van april
was Frans nog aanwezig, hierna liet zijn gezondheid te
wensen over. Toch kwam zijn overlijden nog onverwacht.
Moge hij rusten in vrede.

Bij Gerard Bolte (oud-secretaris van Sparta) is agressieve
blaaskanker geconstateerd. De tumor zit in de buitenste
spierlaag en daarom moet de blaas verwijderd worden.
Gelukkig geen uitzaaiingen en is genezing mogelijk en
wordt hij binnen afzienbare tijd geopereerd. Gerard heel
veel sterkte de komende tijd namens de Sparta familie.

Rody de Graaff (speler Sparta 1) is al een tijdje gebles-
seerd, meniscusirritatie. Het ging de goede kant op, hij
was al weer in training en zou weer minuten kunnen
maken. Echter ging het op de training weer mis en moet
een bezoekje aan een orthopeed uitsluitsel geven over

Personalia
zijn blessure. Rody succes met je revalidatie.

Bedankje
Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik gekregen heb
na de operatie aan mijn voet.

Lorette Freriks

Onze eindredacteur Henk van der Hoeven heeft te ken-
nen gegeven te stoppen als lid van de redactie. Door
drukke werkzaamheden lukt het hem niet om tijd vrij te
maken voor het clubblad Sparta Klanken. Henk namens
de redactie hartelijk dank voor je inzet de laatste jaren
zowel voor het clubblad Sparta Klanken als voor de pre-
sentatiegids. Menig artikel vloeide uit jouw pen op het
papier en deze waren het lezen waard. Nogmaals harte-
lijk dank en mocht je toch een keer behoefte hebben om
een artikel te schrijven voor het clubblad, dan zeggen
wij…. gewoon doen Henk.

We heten welkom in de redactie Luke Marinus, geen on-
bekende in de club. In dit nummer al de eerste artikelen
van Luke.

We kunnen nog wel uitbreiding van de redactie gebrui-
ken, meer info hierover kan door een mail te sturen naar
klanken@sparta-enschede.nl.

De redactie wenst
alle leden

donateurs en sponsoren
prettige feestdagen

en een
voorspoedig nieuwjaar
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Het c.v.v. Sparta Bestuur staat op het kruispunt om de
keuze te maken om Sparta Klanken anders te verspreiden
en de zienswijze en het bij de tijd blijven anders te ver-
werken in haar vermeldingen.

Dit doet het Bestuur in overleg met de redactie van de
Sparta Klanken, waar een terugloop van vrijwilligers met
name in het nieuwe jaar zeer duidelijk is geworden. De
redactie van de Sparta Klanken is op zoek gegaan naar
een verversing van de redactie. Zo kwamen ze uit bij De
Achterzitter, een nieuwe ziener van de informatie die bij
de leden moet uitkomen.

Deze nieuwe ziener heeft een netwerk samenwerking
voor ogen. Heeft de beste vernieuwingen op de korrel in
de betaalde sport, en wil dit met Webinars en Nieuws-
brieven naar elk kind vertalen. Uiteraard gepaard met ver-
slag van persoonlijk huidig verenigingsnieuws. Het
bestuur en de redactie zitten te broeden op verbetering

De Achterzitter

en hopen overeenstemming voor het einde van het jaar
te beklinken.

Klankenversimpeling Publicatiesgroep van De Achterzit-
ter, wil enthousiast maken met de visie op het gebied van
het verder ontwikkelen van een kind zo lang mogelijk ge-
motiveerde passie voor sporten. Hierbij komt elk kind het
beste uit zichzelf leren halen en voedingsbouwstoffen
om de hoek kijken, maar ook andere optimale didacti-
sche kernwaarden die je onder de loep neemt.

Het mentale plezier in sporten, dus het mikken op elek-
trische overhaalbaarheid en op toevoegen van vaardig-
heid met Senseball en Breincentraal Leren. En nooit het
mikken op uitkomsten. Dit concept is effectief in het sti-
muleren van kinderen om door te blijven gaan met een
sport waar ze hun gave in kwijt kunnen en in hun eigen
kunde zelfvertrouwen ontwikkelen.
Samen op weg naar een gezonde & positieve toekomst! 

De jeugdsport is zich opnieuw aan het hervormen.  Ef-
fecten van fysieke lengte-achterstanden, de geboorte-
jaar-modaal en het eenzijdig actiekunsten aanleren, gaan
worden bestreden. Wat je heel duidelijke trends gaan
worden, is dat er multisensemove (Senseball Breincen-
traal) gaat worden geleerd aan kinderen.

De verouderde manier is, je stopt je kind op 1 sport en
wakkert zijdelings en constant het enthousiasme aan, en
je kijkt als het kind pubert of het kind er goed in gewor-
den is en of het leuk gebleven is. 

De nieuwe manier is, er is geen teambasis competitie-ele-
ment meer, individueel leert een kind zich verkennen in
allerlei bal- en uitdrukkingssporten en gaat zich slimmer
richten op zichzelf. Lichamelijke opvoeding wordt door
verenigingen samen met semi-commerciële partners ge-
faciliteerd. Pas op 16-jarige leeftijd (bovenbouw), wordt
de prestatie-omslag bij teamsporten gemaakt. Dan ga je
dus pas de teamsport doen waar je echt goed in wilt pres-
teren. Daar voorafgaand leer je omzien naar elkaar als lot-
genoten in de tijd.

Welke kanten je op leert denken, is dat je bewegingen
beter worden, je continu doelgerichter wordt en je ple-
zierig gangmakend sociaal bezig bent om je op te trekken

Koppeling grote sportspelers
aan de eerlijk meest geslepen samenhangende leeftijds-
genoten die met je meewerken. En nooit louter in je com-
fort, juist ook meestal en vooral in de uitdagingen waar je
kwetsbaar bent en blijft. Dit is de jeugdgeneratie die het
perfect gaat leren. De generatie die door Job Hoomans
geestverwanten en de grootste oud-sporters werden ge-
holpen aan de ideale leerroute.

En als je 16 bent, dan is iedereen al bijna een puber, dus
dan is ieder kind al gehard, en dan is het logisch dat er
een tandje feller en rigoureuzer samen gaat worden ge-
schakeld. Hiervan raakt niemand geblesseerd, want ie-
dereen is er jarenlang naartoe aan het werken.

Als je een superschip wens te bouwen samen, focus dan
niet op het snijden en monteren van de romp in de loods,
maar droom van de woeste tegenstand en denk & zie
nacht na nacht scherper en leer van elkaars verscheiden-
heid door er genoeg over te hebben gepraat. Werk het
pas uit als je de extremen hebt ervaren.

Op de hogere leeftijden gaan ze niet alleen beter li-
chaamsbewust zijn, maar zullen ook de acties en schakels
tussen en rushes over de linies slimmer worden neerge-
zet.
Op in de nieuwe tijd!
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Op woensdag 1 november jl. vond bij Sparta de Jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Voor hen
die niet aanwezig konden, mochten of wouden zijn
hierbij een impressie van de besproken onderwerpen.

Wat allereerst opviel was een volle kantine met Sparta-
nen. De complimenten hiervoor gaan met name richting
onze 1e selectie die haar morele plicht om ook bij dit
soort aangelegenheden aanwezig te zijn uitstekend in-
vulde.

Na een kort welkomst- en openingswoord door onze
voorzitter ad interim Wim Ooitink werden de notulen van
de vorige ledenvergadering alsmede de diverse versla-
gen van het bestuur en accounts/commissies behandeld.
Omdat het bestuur ook niet had gerekend op deze hoge
opkomst was het voor de aanwezigen even samen lezen
om kennis te nemen van de diverse stukken.

Interne organisatie:
In diverse stukken is er volop aandacht voor de opsplit-
sing van het Account VoetbalZaken (VZ) in een 3-tal com-
missies, namelijk de Technische Commissie, Senioren-
commissie en Jeugdcommissie. Alhoewel nog lang niet
gesetteld hebben deze commissies de afgelopen maan-
den behoorlijke stappen gemaakt en hebben zich velen
op vrijwillige basis aangesloten bij één van deze com-
missies.

Wim Ooitink benadrukte de aanwezigen vast te houden
aan deze ingeslagen weg en een dergelijke organisatie
passend te vinden bij een vereniging van circa 1.100
leden en 70 voetballende teams. Om het proces van ver-
binding te ondersteunen deelde Wim Ooitink mee dat
het strategische beleidsplan voor 80% gereed is en dat er
ook wordt gewerkt aan een losbladig handboek waarin
alle functies binnen Sparta (kort) staan beschreven met
hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Externe ontwikkelingen:
Tijdens de vergadering ook aandacht voor de externe
ontwikkelingen en dan met name binnen de Gemeente
Enschede. Geconstateerd is dat de voetbalsport binnen
Enschede teveel versnipperd is onder (te)veel verenigin-
gen en bijhorende accommodaties. Feit is dat ons Sport-
park Schreurserve een voorname sportlocatie is en blijft
en dat de bespelers Sparta en Vosta een prima verstand-
houding hebben en op diverse vlakken nauw met elkaar

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

samenwerken. Het valt echter zeker niet uit te sluiten dat
er in de toekomst ook andere (sport)verenigingen Sport-
park Schreurserve als thuisbasis gaan gebruiken. Dit zou
een mooie gelegenheid kunnen zijn voor de Gemeente
Enschede om bij te dragen in een facelift van het sport-
park naar de normen van deze tijd …

Financiën:
Een vast onderdeel van de ledenvergadering betreft het
doornemen van de financiële positie. Onze penning-
meester Willem Bakker kon de aanwezigen laten zien en
meedelen dat Sparta ook in dat opzicht solide is. Er wordt
minder geld uitgegeven dan dat er binnenkomt en dus
blijft Sparta in staat ook in de komende jaren te investe-
ren in zaken daar waar nodig. De kascontrolecommissie
heeft ook deze keer geen onregelmatigheden aange-
troffen in de administratie en dus werd Willem decharge
verleend voor het seizoen 2016/2017.

Bestuursverkiezing:
In de aankondiging en uitnodiging vooraf stond al ver-
meld dat voorzitter Wim Ooitink zijn ad interim periode
wenste te verlengen. Een jaar lang voorzitterschap heeft
hem nog niet de bevestiging of ontkenning gebracht om
het ad interim te laten doorhalen en zich definitief ver-
kiesbaar te stellen.

Een ander issue betrof de vacante bestuurspost van se-
cretaris. In het voorbije seizoen heeft Henk van der Hoe-
ven in het bestuur ‘stage’ gelopen en was hij de kandidaat
om deze post in te gaan vullen. Persoonlijke omstandig-
heden hebben hem helaas doen besluiten om dit niet te
doen en dus is Paul Wibier bereid verklaard om na een
jaar afwezigheid weer terug te keren in het bestuur als se-
cretaris. Naar een opvolger voor Paul wordt nog gezocht
dus wie zich geroepen voelt …

Jubilarissen:
Na alle formele plichtplegingen was er aandacht voor een
aantal jubilarissen. Van de 8 jubilarissen dit jaar waren er
3 aanwezig. André Reink, 40 jaar lid, werd als eerste toe-
gesproken door Wim Ooitink en voorzien van de bijho-
rende onderscheiding. Hierna de beurt aan Erwin
Haveman, 50 jaar lid, en Dick Budding, maar liefst 60 jaar
lid.

Al deze heren hebben hun sporen bij Sparta ruimschoots
verdiend en het applaus was welgemeend en verdiend.
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De overige 5 jubilarissen zullen op de aanstaande nieuw-
jaarsreceptie, mits aanwezig, in het zonnetje worden
gezet.

Ereleden:
In de pauze van de vergadering werd door het bestuur
aan de aanwezigen toestemming gevraagd om Tjeerd
Veenstra en Peter Coppens te benoemen als erelid.
Tjeerd, door ziekte helaas niet in staat om aanwezig te
zijn op de vergadering, is inmiddels op woensdag 15 no-
vember jl. tijdens de bijeenkomst van de Seniorensoos
gehuldigd.

Wel aanwezig was Peter Coppens. Peter is de afgelopen
25 jaar actief als verzorger bij het 1e elftal en geeft leiding
en invulling aan het Account Medisch binnen Sparta. Een
mooi moment dus om al deze inspanningen meer dan
verdiend te belonen met een erelidmaatschap.

Na 2 uur vergaderen en huldigen bedankte oud-voorzit-
ter Hein Veenstra namens de aanwezigen het bestuur
voor haar inspanningen en wenste hen veel succes toe in
de komende tijd. Een spannende tijd want over ruim 3
jaar wacht het 100-jarig jubileum.

Frank Bakker

Peter Coppens erelid cvv Sparta Enschede. Andre Reink 40 jaar lid van cvv Sparta Enschede.

Erwin Haveman 50 jaar lid van cvv Sparta Enschede. Dick Budding 60 jaar lid van cvv Sparta Enschede.
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25 jaar geleden kon je bij geboorte al lid zijn van Sparta. 
En kon je bij je broers op een zaterdagochtend gaan kij-
ken, en in een winterse en natte maand bij Victoria op
laarsjes meekijken met papa.

In die zomer had een Nederlands team de allerhoogste
prijs gewonnen. Papa’s en mama’s stonden langs de veld-
lijnen met uitermate feestvierende blik te kijken naar pu-
pillenvoetbal. Ja, 25 jaar geleden is erg lang geleden voor
een kind. 

En dan was er een ouder en die mocht de enthousiaste
spelertjes aanwijzen. En haast altijd waren de spelertjes
aanwezig. Alleen met vakanties, dan was het rustiger. Het
was dus een vakantie en er was een spelertje te weinig. En
toch gingen de ploegen spelen. In de rust was de hele
jeugdploeg opgeblazen van hoe hard ze hadden gelo-
pen.

Een jongetje had overtreding tegen gekregen, en gaf
zonder woorden met zijn lichaam met pijn en moeite aan
dat het onmogelijk was om de te winnen in de span-
nende ruimte.

De ploeg ging schuiven. En opeens deed de ouder een
vraag naar de vader. Kan dat springende kleintje op laars-
jes niet meedoen?

De mini mocht erin. Indertijd bestond er geen miniteam,
je moest als een geluksvogel iemand in de pupillen ken-
nen om al benieuwd te zijn naar de vereniging.

Die ouder en de pijn verbijtende ploeggenoot hielpen
aanstekelijk het kleine broertje. En de mini ging achter
elke bal aan en ging vol met veel te kleine benen rond de
veel grotere bal. 

Laarsjesvoetbal was het aanstekelijkste wat een mini kan
meemaken.

Ook al kon de mini niet scoren, iedereen was er voor die
elektrische kleine met zijn vrije acties.

Die mini ging ook bij de trainingen kijken. En daar kreeg
je als mini de allerbeste opvang: Job Hoomans. 

Job Hoomans, de man die nog altijd veelvuldig elke week
meerdere uren achtereen hardloopt om zijn spieren te

Laarsjesvoetbal & Job Hoomans

verversen, terwijl hij deze lente al 82 jaar oud gaat wor-
den.

Job Hoomans was een privécoach toen al. Hem was het
nooit te doen om groepjesvorming, hij leerde kinderen
subtiel met d bal en in spelvorm een maximaal ritme be-
wegen.

Job Hoomans had iets wat op je netvlies achterbleef. Hoe
kon een man die zo vriendelijk en hulpvaardig was, in die
jaren nou minder worden geholpen door het Bestuur?

Job Hoomans werkte voor het laatst met de lichting van
de grote broers van de Mini, en is vervolgens onenig met
het Sparta Bestuur, amper uitgelicht als de sympathieke
voetbalpeetvader.

Misschien is hij wel de enige die zo onterecht vergeten is
door Sparta, dat hij een standbeeld verdient op Schreur-
serve omdat hij nooit ruzie heeft gemaakt en altijd in den
lijve de ware rasatleet bleef die veel van voetbal en jeugd-
ontwikkeling hield, zonder maar te pochen.

Pas op veel latere leeftijd kwam de Mini erachter dat Job
Hoomans vroeger een profvoetballer is geweest. Had hij
nooit gezegd, nooit nodig gehad. Hij schreeuwde nooit,
maar had een glunderende omgang met de kleintjes.   

Toen de mini een paar jaartjes later Pupil van de Week
was, en toen de Pupil van de Week later zijn favoriete spe-
ler ging verdedigen bij de Pupil van de Week leider, toen
was hij weer het dartelende middelpunt.

En dat wekte zoveel energie op, dat alle ploeggenootjes
waar de mini later bij werd ingedeeld, konden merken dat
hij van iets had genoten.

Soms mijmert de Mini van pakweg 21 jaar geleden nog
steeds : waarom zou Sparta tegenwoordig nou anders
tegen mini’s aan moeten kijken, dan Job Hoomans toen
gedaan heeft?

Deze elektrische Mini is geen goede voetballer gewor-
den, maar die kan wel alles over sociaal jeugdbeleid en
weeffouten tegenwoordig doorspreken als:

De Achterzitter
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Waar ik eerder Job Hoomans al noemde, heeft een
jeugdcommissie altijd van doen met inspraak van ou-
ders. Ouders leven in een tijd waarin ouderen bang
zijn om niet genoeg geleverd te krijgen of om niet ge-
noeg te leveren. Deze massale angstmode wordt ook
de modus voor kinderen. 

Laten we terugkeren naar het verhaal van de Mini vanaf
pakweg 21 jaar geleden. Met een kruisboog kwamen an-
dere jeugdwerkers en de jeugdcommissie samen met Job
Hoomans. Job begon ruimte over te laten voor alle ver-
nieuwing. Het jeugdwerk werd meer, maar minder goed.

Toen kreeg je te maken met ouders die met allerlei ego-
centrisch gedrag de minder goede jeugdwerkers gingen
lastigvallen, en de minder goede jeugdwerkers klapten
dicht. Dit was niet het ergste voor de jeugdwerkers. Die
kenden niet de situatie van Job, de ouders en de Mini en
de Pupil.

De Pupil maakte mee dat er steeds meer door jeugdwer-
kers werd getornd aan de vrije ontwikkeling. Elk kind
wordt kritischer als die ouder wordt, niet elk kind wordt
banger en harder als hij slimmer wordt. Ouders kregen
het met elkaar aan de stok. Maar ouders lossen dat wel
professioneel met elkaar op.

Pupillen verwerken dat heel anders. Die worden ruiger en
geslotener. En daarmee valt de persoonlijkheidsvorming
weg van de ouder wordende Mini. Er komen geen nieuwe
voorvallen van elektrisch makende overhaalbaarheid. En
dit terwijl we allemaal weten dat kinderen onder de 16
nog helemaal niet te onderverdelen zijn op prestatie-
staat.

Dat is de grote nepperij in de jeugdsport. Niet de inzet
maakt dat je een elektrische overhaalbaarheid mee-
maakt, maar nu maken de uitkomsten of een coach daar-
mee succes boekt of je de mazzel meemaakt of je in de
zevende hemel uitkomt.

Job (een succesvolle persoonlijkheid) begreep hoe je de
munt slaat van succesvolle persoonlijkheden. Het is niet
het cliché van eer & geweten. In de eer van tegenwoordig
zit zoveel onzekerheid. Je mag zeker vragen stellen met
een open vraaghouding, hoe een proces in elkaar steekt.
Dat is alleen maar goed, nodig de ander uit om na te den-
ken.

Ouders: Geweten met vertrouwenseer

Maar je kunt ook naar vraagstelling gaan met een be-
schuldigingshouding. En die beschuldigingshouding
zorgt dat de ander zich denkt te moeten verdedigen, die
gaat verhullen waar hij onzeker over is. 

We denken allemaal als onzekere wezens dat we alles
(laaiend) mogen afdwingen. Contracten opstellen om
met de ander af te mogen rekenen. Een klimaat van afre-
keningen. Maar de onzekerheidseer moet er juist niet zijn. 

Wat meer hadden Sparta ouders kunnen geven aan Job
Hoomans dan vertrouwenseer? Hij had de overige jeugd-
werkers en jeugdcommissie echt wel mee kunnen krijgen
in zijn onbaatzuchtigheid.

Geweten en vertrouwenseer, dat moet het minimale prin-
cipe worden van ouders die hun kind inschrijven bij
Sparta. Hoe veel leuker kan het gaan worden voor jeugd-
werkers en jeugdcommissie en inspiratiebron, als ze echt
jeugdwerkers mogen neerzetten die jouw kind maximaal
een succesvol persoon gaat maken?

Job Hoomans is de voetbaljeugdpeetvader van Twente.

Ik kan zeggen wat er gebeurt als de pupillen niet met ver-
trouwenseer te maken krijgen. Van die pupillen, krijgt
ieder zacht genoeg kind een ernstige blessure aan zijn
gewrichten. Hoe zachter, hoe sneller.

Dat is de uitkomst van de situatie in 1996-2000.

Waarom zou je met dezelfde factoren in hetzelfde proces,
een ander resultaat verwachten in de toekomst?     
Door het slechtere presteren van de grootste voetbal-
spelers van Nederland, begonnen de beste oud-voetbal-
lers van Nederland (Johan Neeskens, Piet Keizer en Johan
Cruijff ) aan een technische blauwdruk. Zij en zaakwaar-
nemers keken vanaf 2000 rond op het wereldwijde web,
en daar vonden ze mensen die de geschiedenisvergelij-
king met sportend buitenland maakten. Dezen dwongen
Ajax vanaf 2011 om op extracte Coerver-manier weer te
gaan werken met de jongste pupillen (onderbouwvisie).

In 2016 besloot de KNVB, nadat de onderbouwvisie op-
vattingen bij Ajax waren getest en de gehele instortingen
van grootste Nederlandse voetbalspelers bewezen
waren, dat de onderbouwvisie landelijk werd ingevoerd.
Meer balcontacten, minder grassprieten tellen tijdens
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trainingen en duelmomenten. Eigenlijk deed de onder-
bouwvisie van de beste oud-voetballers, mij beseffen dat
Job Hoomans altijd al het juiste had uitgevoerd. Niet
voorkauwen hoe groepjes zich moeten gedragen, maar
alleen maar richten op het ritme in de bewegingen. De
acties moesten subtieler en losser bij hem.

Nu is het 2017 en nu worden alle veranderingen die in
2016 werden bepaald, in elke onderbouwvisie gestopt,
zowel bij de profclubs zoals FC Twente Drienerlo en He-
racles Almelo als bij de recreatieclubs zoals ons mooie En-
schedese Sparta. Dit betekent dat de kinderen veel meer
de bal gaan aanraken en veel meer zelf spontaan schitte-
rend mogen uitspatten als spelers op het voetbalveld.
Niet meer inmenging van ouders, want daarvan is bewijs
gevonden dat dit onbedoeld de grootste verspillings-
oorzaak is van de spelnatuur van jonge kinderen.

Ook worden uitkomsten niet meer belangrijk. Ouders vin-
den dit irritant, die willen hun onzekerheid over de voort-
gang van hun kind bedekken met een competitie-inde-
ling. Maar ouders moeten weer gaan geloven in de duur-
zame manier van kinderen grootbrengen. Hoeveel beter
is het als een kind weer echt een kind kan zijn?  Want van
leeftijdsgenootjes alleen maar meer aanmoediging krijgt,
en niet dat kinderen elkaar moeten aftroeven om met het
kopje boven water te blijven. Kinderen hoeven zich niet
druk te maken of ze bij het beste ploegje horen, ze moe-
ten met name hulpvaardig en spontaan zich ontwikkelen

en zorgen dat ze elke keer tevreden kunnen zijn over hun
inzet om subtieler en losser mee te doen. Dit energieveld
is het doel van de nieuwe zes tegen zes spelopzet in de
landelijke onderbouwvisie. Er verandert nog heel veel
meer in het jeugdwerk, want de noodklok sloeg, en vlak-
bij die tekentafel tussen diverse slimme spelsportinnova-
tieve denkers bevindt De Achterzitter zich.

Bij Sparta heb je FootballEquals bezig op haar eigen
slimme manier. En er worden de gegevens van videore-
gistratie-apparaten goed benut door de frisse trainers.
Zolang vanuit prestatiedrang de selectie/uitkomst-pijler
van coaches niet op te jonge leeftijd wordt nagestreefd,
zullen de effecten in de persoonlijkheidsontwikkeling
door de inzet-pijler een volledig succes worden!    

Ouders kunnen oprecht aan de coaches gaan doorgeven
hoeveel effectieve oefenuren in verschillende sporten het
kind meemaakt, en op basis van die eerlijke informatie
zou een verder elektrisch overhaalbaarheidsprogramma
Des Laarsjesvoetbal kunnen worden opgebouwd.

Het is een overwinning op de hele mind-set als de selec-
tie/uitkomst-pijler vergeten zal worden en je straks veel
meer bevlogen jeugdsport ziet.
De vaak voorbarige harde wereld iets langer uitgesteld,
zodat een kind alle ruimte heeft om te ontwikkelen.

Daarom zes tegen zes en daarom een nieuwe jeugdvisie.     

Mini’s: Decemberpartijtje
Veertien kinderen waagden zich op deze eerste decem-
ber. De natuurgrond was bevroren en de mini’s mochten
op het rubberveld. Ingedeeld in ploegjes van Nederland,
Spanje, Brazilië en Italië begonnen deze jeugdsterretjes
aan hun acties onder begeleiding van een ROC stagiair
en een attente moeder.

Allerlei ouders vernikkelden stiekem in de koude tempe-
ratuur, en hielden goed hun ogen op hun genietende kin-
deren. Ook als je zelf van de motorcross houdt, dan heb
je soms een mini die liever met de bal op schop gaat, en
dat stimuleer je dan ook met heel het moederhart.

En dan heb je ook ouders die terecht naar de ideale om-
geving snakken voor hun kind. Die zich opwinden over
net iets oudere kinderen uit de armere buurten, die el-

kaar vurig en ruziemakend toespreken en hun spel om
doel te treffen, uitvechten op een werpafstandje van de
kleintjes.

Kleinste kinderen kunnen natuurlijk kopiëren van oudere
kinderen, en dus moet je met een jonger kind omgaan
alsof het je broertje, zusje, neefje of nichtje is. Dus niet
volstoppen met onnodig domme kennis en kunde, maar
iets uitdrukken waar de mini op door kan groeien.

Al met al zijn de Mini’s drukker bezig met de bal en het
spel dan de afleiding, want ze pufden en wachtten op ac-
ties, en deden het hartstikke sportief met complimenten
van alle ouders. Als ze er plezier in blijven houden om el-
kaar te helpen, dan gaan ze steeds meer lof meemaken in
hun prille leven.



Sparta Klanken december 2017 19

In de Sparta Klanken van juni jl. heeft u kunnen lezen
dat Sparta sinds 6 maart van dit jaar weer een Jeugd-
commissie heeft en in deze editie wil ik u allen graag
van de vorderingen die sindsdien gemaakt zijn op de
hoogte brengen. 

Allereerst kunnen we terugkijken op een zeer intensieve
maar vooral ook leuke periode gedurende het laatste half
jaar, waar veel gebeurd en gerealiseerd is en toch ook een
aantal zaken wat lastiger waren om op korte termijn te
realiseren, die simpelweg meer tijd gaan kosten. 

Waar wij vooral trots op zijn is dat het ons binnen Sparta
gelukt is om in zeer korte tijd een Jeugdcommissie te be-
mensen met maar liefst 13 leden die ieder een eigen ver-
antwoordelijkheid hebben binnen de jeugd van Sparta. 

Helaas heeft een aantal leden in de zomervakantie moe-
ten constateren dat zij de werkzaamheden binnen de
Jeugdcommissie niet konden combineren met hun eigen
werk of andere functies binnen Sparta waardoor er een
aantal vacatures ontstonden, die overigens door anderen
direct enthousiast werden overgenomen. Graag stel ik
daarom de leden nogmaals aan u voor:

Onderstaand de namen van de leden van de Jeugdcom-
missie en de lichting waar zij voor verantwoordelijk zijn:

JO19 groep : Johan Eggens
JO17 groep : Mark Hobbelink
JO15 groep : Nynke Henricks
JO13 groep : Jan Meerlo
JO11 groep : Dennis Onstwedder
JO09 groep : Dennis Velders
Mini’s : Anouk Berger
Meisjes : Marian Brendel
Secretariaat : Ronald Westerman
Namens Fair Play : Alice Winters
Algemeen lid : Frank Bakker
Algemeen lid : Gert-Jan Morsink
Algemeen lid : Kaja Pieperiet

Johan, Mark, Nynke, Jan, Dennis, Dennis, Anouk en Ma-
rian zijn onze directe contactpersonen naar de leiders en
ouders toe. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van de Jeugdcom-
missie en daarmee ook van Sparta. Zij vangen de gelui-
den op binnen de Jeugd. Erg belangrijk omdat wij op
deze manier onze jeugd letterlijk en figuurlijk leren ken-

Van de jeugdcommissie

nen. Ronald Westerman vult op voortreffelijke wijze het
Jeugdsecretariaat in en Alice is onze directe ‘brug’ naar de
Fair Play Commissie  welke wij helaas voor mijn gevoel de
achter ons liggende maanden te vaak nodig hebben
gehad. Frank is binnen de Jeugdcommissie de contact-
persoon richting de Technische commissie en Kaja is onze
contactpersoon naar de spelers toe.

Kaja is namens de Jeugdcommissie begonnen om de di-
verse teams binnen de Jeugd te benaderen om kennis te
nemen van wat er leeft onder onze Jeugd. Wat vinden de
spelers leuk, hoe ervaren zij Sparta en wat willen ze even-
tueel nu of in de toekomst voor Sparta betekenen. Wat
kunnen wij als Jeugdcommissie van hun leren en vooral
hoe kunnen wij hun nog meer betrekken bij het beleid
en bij onze club. Heel waardevol en wellicht kunnen wij
de eerste resultaten de komende maanden tegemoet
zien.

Zoals aangegeven in het artikel van juni in Sparta Klan-
ken hebben wij ons in dit overbruggingsjaar ten doel ge-
steld zoveel mogelijk de organisatie en het takenpakket
in kaart te brengen. Hier hebben wij al mooie vorderin-
gen gemaakt echter zijn wij ook afhankelijk van het be-
leidsplan van Sparta waar het bestuur op dit moment aan
werkt. In dit beleidsplan komen taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden te staan die ook van toepassing
zijn op de Jeugdcommissie en die aan moeten sluiten op
hetgeen waar inmiddels aan begonnen is. In grote lijnen
zijn dat onderstaande werkzaamheden:

• Het eerste aanspreekpunt voor leiders waar het gaat om
begeleiding van het uitoefenen van zijn/haar taken. Voor-
beelden zijn het wegwijs maken bij het invullen van wed-
strijdformulieren, hoe ontvang je de tegenstander en
scheidsrechter, problemen met ouders en spelers. Het in
contact brengen met andere disciplines binnen Sparta
zoals de wedstrijdsecretaris, Fair Play commissie, pen-
ningmeester etc.

• Informatie ophalen bij de leiders inzake de verhoudin-
gen binnen de teams. Weten wat er speelt, wat leeft er
onderhuids. Dreigen er leiders of spelers weg te gaan?
Deze informatie terugkoppelen tijdens de Jeugdcom-
missie vergaderingen.

• Onderlinge verhoudingen tussen de leiders van de di-
verse teams in hun lichting optimaliseren zodat er indien
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nodig makkelijk afspraken onderling gemaakt kunnen
worden inzake spelersafdracht. Samenwerken bevorde-
ren.

• Bijwonen van de Jeugdcommissie vergaderingen en in-
breng van de stand van zaken in hun lichting, kennis en
nieuwe ideeën. Wat gaat er goed en wat kan beter. Sig-
naleren van de zwakke plekken in de organisatie.

• Het controleren van spelersoverzichten inclusief tele-
foonnummers en e-mailadressen en wijzigingen door-
geven aan het Jeugdsecretariaat.

• Het bijstaan van de Jeugdcoördinator bij gesprekken
met leiders en trainers en in conflictsituaties. 

• Welkom/intake gesprekken aangaan en afscheidsge-
sprekken aangaan met komende en vertrekkende spe-
lers/ouders. Hier een kort verslag van maken en naar de
Jeugdsecretaris sturen.

• Kleding inname aan het einde van het seizoen en kle-
ding uitgifte aan het begin van het nieuwe seizoen.

• Signaleren in de groepen wie en wanneer kampioen
kan worden en dit doorgeven aan het Jeugdsecretariaat
(Ronald Westerman) die vervolgens actie onderneemt
om de festiviteiten rondom de huldiging te regelen.

Zoals gezegd hebben wij een intensieve periode achter
ons liggen waarin veel tot stand is gekomen maar waar
wij nog een hele weg te gaan hebben.

De Jeugdcommissie heeft haar takenpakket vooral op het
organisatorische vlak liggen en niet op technische zaken
binnen Sparta. 

Dit schept soms onduidelijkheid en daarom is het van be-
lang om zo goed mogelijk te blijven communiceren in bij-
voorbeeld ons prachtige clubblad, Sparta klanken!  

Tot slot wil ik u namens alle leden van de Jeugdcommis-
sie hele fijne kerstdagen toewensen en een mooie jaar-
wisseling, maar vooral ook een sportief en gezond 2018!

Namens de Jeugdcommissie,
Gert-Jan Morsink

Sparta JO11-8 kampioen
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We hebben een nieuwe koploper, na vier speelrondes
stond Sparta JO11-1 aan kop met een gemiddelde van
0,519. Van de 27 strafschoppen wist Sparta JO11-1 er 14
te benutten. Maar toen kwam Sparta JO11-5 en deze jon-
gens scoorden 14 van de 24 strafschoppen wat een ge-
middelde is van 0,583.

De tussenstand na vijf rondes:
Team gem. strafschoppen benut

1. Sparta JO11-5 0,583 24 14
2. Sparta JO11-1 0,519 27 14
3. Sparta JO11-3 0,458 24 11
4. Sparta JO11-2 0,417 24 10
5. Sparta JO11-4 0,333 27 9

Penaltybokaal JO11-MO11

Sparta JO11-1 met doelman Sander Ensink.

Sparta JO11-2 met doelman Sebastiaan Boomsma.

Sparta JO11-3 met doelman Sander Ensink.

Sparta JO11-4 met doelman Sebastiaan Boomsma.

Sparta JO11-5 met doelman Sander Ensink.
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Op de 35e Seniorensoos kwamen 75 leden en oud-
leden bijeen. Ter gelegenheid van het “jubileum” was
er bij het kopje koffie/thee een speciaal gebakje met
“35” of het Spartalogo voor de deelnemers.

Om 10.40 uur heet voorzitter Gerard de Graaf de aanwe-
zigen welkom. In zijn openingspraatje noemt hij de
namen van de mensen, die zich hebben afgemeld,
meestal vanwege ziekte. Vervolgens staat hij stil bij het
overlijden van een drietal deelnemers aan onze soos, na-
melijk Hennie Jagt, Henk Senkeldam en Frans ter Horst.
Tijdens het in memoriam van de overledenen gaan de
aanwezigen staan en zijn een ogenblik stil ter herden-
king.

Ook vertelt Gerard van enkele vervelende gezondheids-
klachten binnen de voorbereidingscommissie. Bovendien
is de helft van het Seniorenconvent ouder dan 80 jaar. Dit
heeft erin geresulteerd dat het Seniorenconvent een op-
roep doet aan “jongere” deelnemers aan de “oudelullen-
club” om deel te gaan uitmaken van deze commissie.

En hoe gaat het met Sparta? zegt de voorzitter. Nou, spor-
tief gezien houdt het niet over, maar als vereniging doen
we het geweldig. We zijn inmiddels de grootste vereni-
ging van Enschede. We hebben dan ook een bestuur dat
hun stinkende beste doet om zogezegd alle ballen hoog
te houden.

Hierna geeft hij het woord aan de voorzitter a.i. van
Sparta, Wim Ooitink, die in een aantal stappen verteld
over het beleid van de vereniging, de jaarvergadering, de
voors en tegens van het voorzitterschap, etc.

Daarna vraagt hij Tjeerd Veenstra naar voren te komen.
Tjeerd is al sinds juni 1941 lid van Sparta en heeft diverse
functies vervuld. Door ziekte kon hij niet aanwezig zijn op
de algemene ledenvergadering en daarom wordt hij op

Seniorensoos 15 november

de Seniorensoos alsnog benoemd tot erelid van de CVV
Sparta Enschede. Onder applaus van de aanwezigen spelt
hij Tjeerd de versierselen, behorende bij het erelidmaat-
schap, op.

Gerard bedankt Wim Ooitink en doet vervolgens een aan-
tal huishoudelijke mededelingen.

Er staat ons weer een voortreffelijk stamppotbuffet te
wachten, waarvoor Henri Goossen en zijn staf hebben ge-
zorgd. Samen met hem hebben Marijke en Arie Bönhke
en Henri en Henriëtte Waanders weer hun vrije tijd op-
geofferd voor de seniorensoos. Vanwege de 35e bijeen-
komst worden zij allen in het zonnetje gezet en ontvan-
gen zij zeer terecht een geschenkbon.

Hij wenst de aanwezigen een prettige dag met veel sterke
voetbalverhalen. Daar toe laten de aanwezigen zich ui-
teraard verleiden en er volgt onder het genot van een
drankje een levendige conversatie aan de diverse tafels.
Ook waren er enkele nieuwe gezichten, die met plezier
werden verwelkomd en die volop meededen aan de ge-
sprekken.

Het stamppotbuffet staat gereed en Henri vertelt wat er
zoal op tafel staat en hoe de aanwezigen hiermee moeten
omgaan. Voor iedereen is er een stuk procureurvlees en
speklap en verder natuurlijk bijbehorende ingrediënten,
zoals uitjes en augurken.

Iedereen was zeer enthousiast over het buffet en menig-
een ging voor een tweede keer (nadat Gerard ook was
voorzien) naar de buffettafel.

Na het buffet vertelt Gerard, dat de broertjes Tuinbeek
(zoals Gerard ze meestal aankondigt) het spel “De slimste
Spartaan” zouden gaan presenteren, maar door de afwe-
zigheid van Jacob Tuinbeek zal Cor worden geassisteerd
door Hein Veenstra.
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Helaas laat de techniek ons een beetje in de steek en kan
er slechts een deel van het spel worden gespeeld en wel
de geluidsfragmenten.

Op het scherm is niets te zien, dus geeft Cor de mogelijke
antwoorden en moeten de aanwezigen slechts een A, B
of C op de lijst invullen. Maar … door de hulp van Peter
Friskus kunnen de laatste vragen nog getoond worden.
Het spel was een kolfje naar de hand van de voorzitter,
Gerard de Graaf, want het ging allemaal over klassieke
muziek.
Een volgende keer maar eens op het gebied van alge-
mene ontwikkeling en dan via het beeldscherm via de
beamer.

Terwijl de antwoorden van de teams werden nagekeken,

waren Hein en Herman bezig om de prijzen van de ver-
loting te verdelen. Alvorens tot zijn slotwoord over te
gaan, vertelde Gerard de Graaf, dat groep 1 (o.a. hijzelf )
de prijs van de Slimste Spartaan had gewonnen. Einde-
lijk iets, waarvan ik wat afweet, stelde hij.

Aan het einde van de dag gekomen bedankt Gerard
Henri, Marijke, Arie, Henriëtte en Henri voor de geweldige
verzorging. Daarna deelt hij mede, dat de volgende seni-
orensoos op 18 april 2018 plaatsvindt en wenst hij ieder-
een goede en prettige feestdagen toe.

Rest nog de vraag wie de pen van mij overneemt voor het
verslag van de eerstvolgende seniorensoos in 2018?

Cor Tuinbeek
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‘Het is alweer half december. We hebben net Sinterklaas
achter ons en kijken nu allemaal uit naar de Kerstdagen
en viering van Oud & Nieuw op 31 december/1 januari.
Het voetbal ligt straks een aantal weken stil i.v.m. de win-
terstop en de SV kijkt tevreden terug op de 1ste seizoens-
helft.

In oktober begonnen we met de 1ste Jeugdbingo van dit
seizoen en gelijk een vol clubgebouw met veel kinderen
uit de JO11, JO9 en Mini’s samen met ouders, opa’s en
oma’s,  leiders en trainers. Wederom een groot succes.

Op 25 oktober stonden we met onze snacktent op het
Hummelkestoernooi. De weergoden zaten het toernooi
dit jaar wel mee en het werd een gezellige dag waarbij
de diverse winnende teams met een fraaie beker naar
huis gingen.

De jaarvergadering van de Supporters Vereniging vond

Supporters Vereniging

plaats op maandag 13 November. Het bestuur van de SV
keek terug op het afgelopen seizoen en de penning-
meester gaf aan hoe de financiën er bij stonden. Ook
werd aangegeven hoe het programma voor het lopende
seizoen er uit zal zien.

Vrijdag 17 november onze Sparta Pub Quiz maar liefst 19
teams (een record!!) deden mee en onder leiding van
onze quizmaster Tom Kuipers werd het een super gezel-
lige avond waarbij een team van Sparta 3 er met de
hoofdprijs van doorging.

Sinterklaas en zijn  Zwarte Pieten bezochten al op woens-
dagmiddag 29 november ons clubgebouw. Ruim 140 kin-
deren met vaders en moeders en leiders en trainers zaten
vol verwachting rond half drie op de Sint te wachten. Alle
teams werden door de Goed Heilig Man toegesproken en
door de Pieten van pepernoten voorzien. De kinderen
gingen met een kadootje en snoepzak weer tevreden
naar huis.

De komende weken staan nog de volgende activiteiten
op het programma : 

Vrijdag 22 december - Kerstbingo 
20.30 uur clubgebouw
- met prachtige prijzen en onze intekenborden

Zaterdag 30 december - Oudejaarsborrel
15.00 uur clubgebouw 
- samen terugkijken op het afgelopen jaar en alvast

vooruit kijken en proosten op 2018.
De Supporters Vereniging zorgt voor de hapjes!

Zaterdag 6 januari - Martin Visser snertloop 
- 13.30 uur start 1 kilometer
- 13.45 uur start 5,9 kilometer
- na afloop voor alle deelnemers een gratis drankje,

snert of broodje worst!

De Supporters Vereniging wenst
iedereen prachtige Kerstdagen een

mooie jaarwisseling en alvast
een gelukkig nieuwjaar 2018!!!!
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De spreekwoordelijke donkere dagen voor kerst zijn
volop bezig. Je kent het wel: ’s morgens in het donker
opstaan en als werk/studie er op zitten, weer in het
donker naar huis. Sommigen worden er bijzonder
zwaarmoedig van, zelf vind ik het wel gezellig. Met
dikke sokken aan dicht bij de kachel op de bank.

Zo zat de redactie van de Sparta klanken op een maan-
dagavond in een knusse warme kantine achter een kop
koffie. “Of het niet een leuk idee zou zijn om eens een
team te volgen op de zaterdag”. Dat vonden we een goed
idee. En dan niet een eerste team waar al veel aandacht
voor is, maar een heel gewoon team zoals er zoveel zijn
bij Sparta. De keuze viel op Sparta B3, of zo u wilt, JO17-
3.

Enkele weken later stond uw verslaggever dan ook op za-
terdag om 15.00 bij Vogido langs de lijn bij een uitwed-
strijd van Sparta B3. Blocnote in de aanslag,
handschoenen aan. Geen overbodige luxe die hand-
schoenen, want de temperatuur schommelde rond de 0
graden. En er hing een akelige mist over het schemerige
onverlichte knollenveld. Een groter contrast was nauwe-
lijks denkbaar, tussen de warme Sparta kantine en het
troosteloze achterafveldje met scheefhangende corner-
vlaggen bij Vogido.

Gelukkig is daar de altijd goedlachse trainer/coach Erwin
Winters. Zijn bulderende lach is al van verre te horen. Ook
zijn spelers zijn opgeruimd bezig met een pittige war-
ming up. Erwin houdt ze in ieder geval bij de les, waar-
door het er redelijk fanatiek aan toe gaat. Over mijn
aanmerkingen op het knollenveld van Vogido en de barre
omstandigheden is Erwin kort en duidelijk: “Daar heeft
de tegenstander evenveel last van!”. Elftalleider John van
Langen en enkele ouders/supporters hebben inmiddels
ook de warme Vogido kantine verruild voor de kille zijlijn.
“Let maar op!”, roept Erwin mij nog toe, “Er komen er nog
wel meer, over een kwartier staat het hier vol!”.

De wedstrijd begint rommelig met veel balverlies aan
beide kanten door onnauwkeurige passing. Gelukkig
komt Sparta op een vroege voorsprong door een verde-
digende fout van Vogido. Toch geeft Vogido zich niet zo-
maar gewonnen, ze kleunen er stevig in. Sparta mag dan
de beste kansen hebben, maar komt toch niet tot scoren.

Wat betreft de ouders/supporters, krijgt Erwin gelijk: na
een minuut of twintig staat er een aanzienlijke rij ouders
langs de lijn. Ondanks de bijtende kou moedigen ze de
Spartanen op grotendeels positieve wijze aan. Natuurlijk
is er het traditionele commentaar op de arbitrage (“die
scheids had net zo goed een Vogido shirt kunnen aan-
trekken”) en de eigen vlagger (“veel te eerlijk”). In beide
gevallen onterecht. De jonge scheidsrechter fluit keurig
en elftalleider John vlagt streng, doch rechtvaardig.

In de rust drukt trainer/coach Erwin Winters zijn team op
het hart dat ze nauwkeuriger moeten worden in de pas-
sing. Sparta heeft dan wel een veldoverwicht en is zicht-
baar sterker dan Vogido, maar een 0-1 voorsprong is te
mager om nonchalant te gaan voetballen. Je blijft immers
altijd kwetsbaar voor de counter. Het is overigens een
goed stel, dat Sparta B3. De jongens hebben het zicht-
baar leuk met elkaar en dat zie je in het veld terug.

In ieder geval lijkt het team het advies van hun trainer te

Een zaterdag met Sparta JO17-3:

over hoe koud het was (en hoe leuk)
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hebben opgevolgd. De kansen nemen toe, alleen schort
het nog aan de afwerking. Er wordt voor een tweede keer
op de lat geschoten en als de Vogido keeper uitglijdt,
wordt de bal naast het lege doel geschoven. Als de 0-2
eindelijk valt, lijkt het verzet van Vogido gebroken en vol-
gen er meer kansen. Toch komt Vogido na nonchalant uit-
verdedigen nog terug in de wedstrijd: 1-2. Ondertussen
wordt het alleen maar kouder en donkerder. Uw verslag-
gever voelt ondertussen zijn tenen niet meer en het ver-
gaat de ouders/supporters al niet beter. Desondanks blijft
de sfeer langs de lijn goed.

En het mag ook wel eens gezegd worden: een voetbal-
ouder heeft het ook niet altijd makkelijk. Zo heeft
ouder/supporter Marc Berger er al een ijzig koud och-
tendprogramma opzitten. Die avond zal FC Twente - Ajax
in de Grolsch veste de vierde wedstrijd zijn die hij die dag
bijwoont. En zo zijn er meer die later direct vanuit de Vo-
gido kantine richting de Grolsch Veste vertrekken. Leuk
detail is dat elftalleider John een fervent Ajax supporter is.
Na afloop houdt hij zich in de kantine wijselijk in als het
over de wedstrijd van die avond gaat. Hij laat de nog aan-
wezige ouders/supporters weten dat het niet nodig is om
via WhatsApp berichten naar hem te sturen, mocht Ajax
puntverlies leiden (Inmiddels kennen we de uitslag: 3-3.
Bij het ter perse gaan van deze Sparta Klanken was niet
bekend of de ouders/supporters gehoor hebben gege-
ven aan het verzoek van hun elftalleider).

Het team van Sparta B3, moet het doen met 3 wissels
door het nodige blessureleed. Zo wordt de vaste keeper
van het team vervangen door een veldspeler. Toch staat

er een goed ingespeeld team dat in het veld voor elkaar
door het vuur gaat. Mooi om te zien dat er ook in een B3
team met zoveel beleving en passie wordt gevoetbald
(en nog belangrijker: plezier). Als objectieve toeschouwer
kan ik ook zeggen dat het voetbal leuk is om naar te kij-
ken. In combinatie met het aangename gezelschap langs
de lijn heeft uw verslaggever ondanks de barre omstan-
digheden een leuke middag. Een leuke club mensen bij
elkaar, blijkt ook weer na de wedstrijd in de warme Vo-
gido kantine. De meeste spelers spelen al vanaf de D-
jeugd samen, dus spelers en ouders kennen elkaar goed.
Voetballend zorgt Erwin voor de nodige continuïteit, hij
traint dit team al 4 jaar. Dat zie je terug, binnen en buiten
het veld.

O ja. U wil natuurlijk nog weten hoe de wedstrijd afliep? 
Na een mooie steekpass valt gelukkig de beslissende 1-3
en niet veel later de 1-4. Dat Vogido nog een eretreffer
scoort in de slotfase doet er niets aan af dat Sparta B3 een
mooie uitzege boekt: 2-4.

Eén conclusie kan uw verslaggever alvast trekken. Sparta
kent veel van dit soort teams, die misschien niet in de
schijnwerpers staan, maar waar het leuk voetballen is en
waar ook goed wordt gevoetbald. Leuk om deel van uit te
maken, maar ook om zomaar op een koude donkere za-
terdag langs de lijn te staan. Laat staan als de zon straks
weer schijnt. 

Ik kan het aanbevelen!

Wim Mulder
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Ons vrijdagavond 35+1 team van Sparta Enschede is op
3 november, met nog een speelronde te gaan, ongesla-
gen kampioen geworden. Het team, opgericht in 2013, is
een vrienden team met een grote diversiteit aan voet-
ballers. Dat maakt dit kampioenschap een bijzonder kam-
pioenschap.  

Even terug in de tijd: in 2013 melden wij het eerste 35+
team binnen Sparta Enschede aan bij het bestuur van
Sparta Enschede.  Het 35+ voetbal staat dan nog in de
kinderschoenen. Op vier of vijf vrijdagavonden wordt per
seizoen één voorjaar en één najaar ronde gevoetbald met
4 of 5 teams in een poule. Het veld is een half voetbal veld
groot en je speelt 7 tegen 7, 20 minuten per wedstrijd, 4
a 5 wedstrijden op een avond, slidings zijn niet toege-
staan, je leeftijd is 35+ en er mag ongelimiteerd worden
gewisseld. Tot zover de spelregels. De derde helft is van
(groot) belang en goed verzorgd waarbij het thuis spe-
lende team voor een hapje en of drankje zorgt.  Het voet-
bal is echter geen bijzaak. Zo was het 4 jaar geleden en zo
is het nog steeds 4 jaar later. Met dat verschil dat de po-
pulariteit van deze tak van voetbalsport steeds groter is
geworden. Niet alleen binnen Sparta Enschede met nu 3
deelnemende teams, maar ook binnen de andere clubs
in Enschede en omstreken. Het grote voordeel van de stij-
gende populariteit is dat de competitie voor ons team
volledig in Enschede kan plaats vinden. Waar we in voor-

Kampioen Sparta 35+1 

gaande jaren nog wel eens de auto moest worden geno-
men, stappen we nu voor een uitwedstrijd op de fiets. En
dat wordt nogal belangrijk gevonden. Zo kan een speel-
avond eenvoudig eindigen bij Jansen en Janssen op de
Oude Markt.   

Maar goed, terug naar het kampioensteam Sparta En-
schede 35+1. Waar we in voorgaande jaren vooral deel-
namen en wel zagen waar het schip strandde, werd er
met de komst van nieuwe leden de lat steeds een stuk
hoger gelegd. De diversiteit van spelers was een uitda-
ging, want hoe kan een voormalig selectie speler samen
spelen met de vroegere bloemetjes plukker op het voet-
balveld? Het antwoord hierop voor ons is de team spirit.
Niet geheel onverwacht is het kampioenschap veroverd
na het eerste uitje van ons team afgelopen zomer in Düs-
seldorf. Wat daar is gezaaid werd afgelopen 3 november
geoogst. Met nog een speelronde te gaan ongeslagen
kampioen is een mooie prestatie, waarbij opgemerkt kan
worden dat we ook in de laatste speelronde ongeslagen
bleven. 

Rest ons onze sponsors (Cottus, omdat techniek een vak
is en Remco’s Fischspezialitäten) en Sparta Enschede har-
telijk te bedanken voor hun support. 

Sparta Enschede35+1
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Jeroen de Römph is bij velen van ons natuurlijk be-
kend vanwege zijn keeperstalent. Hij doorliep de
jeugdelftallen bij FC Twente en keepte daar in het
tweede elftal en keepte o.a. bij Excelsior in Rijssen op
het hoogste amateurniveau. Zijn keeperscarriëre
sloot hij af bij Sparta. 

Zoals dat gaat bij sporters die altijd met passie en bele-
ving met hun sport zijn bezig geweest, is Jeroen nog niet
klaar met het keepersvak. Bij Sparta was er dringende be-
hoefte om de opleiding en training van keepers een im-
puls te geven. Gelukkig wilde Jeroen dit graag oppakken.

Eigenlijk is het vreemd. Een keeper kan wedstrijden voor
een team redden of punten verliezen. Eigenlijk is er geen
positie meer cruciaal in een voetbalteam dan die van
doelverdediger. Toch ontbreekt het bij veel verenigingen
aan een goede opleiding / training van keepers. Om deze
reden zijn er de afgelopen jaren de nodige keepersscho-
len opgericht in den lande en ook bij voetbalacademies
worden er speciale keeperstrainingen georganiseerd.

Maar natuurlijk wil je dit als vereniging graag zelf goed
organiseren. Dit jaar is Jeroen de Römph hiermee aan de

slag gegaan. Om te beginnen als keeperstrainer voor de
selectie elftallen. Daarnaast heeft hij een aantal taken op-
gepakt op het gebied van keeperscoördinatie. Helaas telt
een dag maar 24 uur. Als ik Jeroen aan de lijn krijg is hij
net onderweg vanuit zijn werk als gymleraar bij het spe-
ciaal onderwijs. Een vergadering was uitgelopen, waar-
door hij direct doorrijdt naar de keeperstraining bij
Sparta. Het is alweer laat in de avond als hij eindelijk thuis
is. We kwamen van ver wat de keeperstraining en coördi-
natie betreft, er staat nu iets goeds, maar er is ook nog
veel te doen. Teveel voor één persoon.

“Als je keepers gaat beoordelen, moet je ook de wedstrij-
den bekijken vind ik”. Jeroen geeft hiermee duidelijk aan
dat keeperscoördinatie iets is dat je er niet zomaar bij
doet. Eerder was Jeroen actief bij de Twentsche voetbal-
school, hier waren ook Spartanen Kevin Kastelein en Jas-
per Stobbe actief. Zij spelen nu een belangrijke rol in de
begeleiding van jeugdkeepers.

Er wordt nu gewerkt met keepers uit de A, B, C en D
jeugd. Maar Jeroen zou graag ook nog aan de slag gaan
met de jongere jeugd. Een uitdaging op zich, want bij
deze teams zijn er vaak nog geen vaste keepers en wordt
er veel gerouleerd. 

“Van keepers wordt er veel verwacht, ze moeten met
rechts en links kunnen trappen, uitverdedigen en mee-
voetballen. Maar voor de basis -vallen, duiken, springen
en vooral ballen tegenhouden -  is tegenwoordig vreemd
genoeg minder aandacht.”  Wat Jeroen hiermee wil zeg-
gen, laat de aspirant keepers in de jonge jeugd vooral lek-
ker voetballen om de basistechnieken onder de knie te
krijgen. Maar als ze daarnaast hun keepersvaardigheden
willen ontwikkelen, moet daar natuurlijk ook ruimte voor
zijn.

Wat is de ambitie voor het komende seizoen? 
“Een stabiele keeperstraining met een hoge opkomst en
enthousiaste keepers die zich verder kunnen ontwikke-
len door onze trainingen”.

Er is in korte tijd al veel bereikt, maar er is ook nog het no-
dige te doen. Hierbij kunnen Jeroen en consorten nog
wel wat hulp gebruiken.

Succes  mannen!

Wim Mulder

Keeperstrainer

Jeroen de Römph
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19e Beltona Beloften Competitie van start met 40 clubs
De belangstelling voor de Beltona Beloften Competitie
blijft onverminderd groot. Op de lijst van deelnemende
verenigingen voor alweer het 19e seizoen, dat maandag
9 oktober 2017 van start gaat, staan 40 namen waaronder
ook enkele nieuwelingen.

Het betekent, dat er nog altijd veel waarde wordt toege-
kend aan deze bijzondere wedstrijdreeks, bedoeld om
iets extra’s te doen voor jong voetbaltalent (spelers t/m
21 jaar) in het noorden, midden en oosten van het land.
De beloften competitie waarmee in 1999 op initiatief van
de cvv Sparta Enschede werd begonnen.

De 40 ploegen zijn ook nu ondergebracht in poules van
vier waarin tussen nu en half maart volgend jaar een hele
competitie wordt gespeeld. De tien poulewinnaars en de
zes beste nummers 2 plaatsen zich voor de finaledag die
op zaterdag 23 juni 2018 zoals gebruikelijk bij Sparta En-
schede wordt gehouden.

19e Beltona Beloften Competitie van start met 40 clubs

FC Twente in samenwerking met
de Beltona Beloften Competitie

Zoals u weet heeft de organisatie
van de Beltona Beloften Competitie
en FC Twente een overeenstem-
ming bereikt over een bijzondere in-
breng van de Enschedese profclub

in de beloftencompetitie.

FC Twente zal jaarlijks met haar elftal onder 19 jaar wed-
strijden spelen tegen de clubs, die respectievelijk als eer-
ste, tweede, derde en vierde zijn geëindigd op de
finaledag van de Beltona-competitie.

Het komende seizoen zal gespeeld worden tegen de vier
halve finalisten van de begin juni gehouden finaledag, te
weten winnaar HSC’21 Haaksbergen, DZOH Emmen,
Oranje Nassau Almelo en ZAC Zwolle.

De poule-indeling:

Poule A: AJC ’96 Avanti Wilskracht BWO Victoria ‘28

Poule B: HSC ’21 PH Quick ’20 cvv Sparta E

Poule C: DETO MVV ’29 Oranje Nassau Wilhelminaschool

Poule D: Vr. Boys Stevo HHC Dalfsen

Poule E: De Weide DZOH JVC-Dedemsvaart Noordscheschut

Poule F: Alcides sc Emmeloord Olympia ’28 FC Meppel

Poule G: ZAC Diepenveen HTC Wijhe’92

Poule H: DOS Kampen Hierden Lelystad ’67 Unicum

Poule I: sc Hoevelaken SDC Putten Sparta Nijkerk Zwart Wit ‘63

Poule J: Concordia Wehl DZC’68 Vorden Zelos

Vrijdag 22 december Kerstbingo
aanvang 20.30 uur



Algemeen bestuur cvv Sparta
Voorzitter a.i. Wim Ooitink tel. 06-53772934
Secretaris Paul Wibier tel. 06-53581674
Penningmeester Wim Bakker tel. 06-51542585
Algemeen Renske v.d. Lippe tel. 053-433 67 51
Algemeen Alide Bakker tel. 06-43003038
Algemeen Peter Friskus tel. 06-34559945

Verenigingsmanager
Arjan Onstwedder tel. 06-81999336

Ledenadministratie administratie tel. 435 45 18

Clubgebouw tel. 435 45 18

Account-functionarissen
Facilitaire zaken Peter Friskus tel. 06-34559945
Sponsoring CZ Wim Ooitink tel. 06-53772934
Medische faciliteit Peter Coppens tel. 4787879

praktijk tel. 432 68 94
Vrijwilligerscoörd. Renske v.d. Lippe tel. 433 67 51
ACT Magda Mansveld tel. 433 80 98
VZ Frank Bakker tel. 06-24322986

Coördinatoren
Senioren 1,2,3
Dames/meisjes Bob Reynsdorff tel. 06-41159565
Trainers JO19 tm JO13 Tom Konter tel. 06-23793344
Trainers JO11 tm JO9 Leon Schmitz tel. 06-17022607
E-F pupillen/mini's Leon Schmitz tel. 06-17022607
Jeugdleiders/ouders Ronald Westerman tel. 06-14928257
Scheidsrechters Tonnie ter Huerne tel. 06-43100056

Wedstrijdsecretarissen
Senioren 3 t/m 7 p/a Sparta di/vr tel. 053-435 45 18
Junioren p/a Sparta di/vr tel. 053-435 45 18
Pupillen p/a Sparta di/vr tel. 053-435 45 18

Ere-voorzitters J. Meere (†), A.R. Bakker.

Ere-leden G. ten Cate, J. ter Mors, G. Nijboer, R. Knobbe, D.J. Kruidhof, B.J. Wissink, H. Leferink,
H. Schoonbeek, R. Weener, M. Mondria, C. v. Harselaar, J.G. ter Horst, J. Koops, F.G. Frölich,
H. Versteeg, F.H. Vennink,  R.L. Nijboer, C.K. v. Harselaar, A.H. Theessink, D.A. Hartman,
K. Houdel, G.J. Dubbeldam, mevr. Willy Pees, H.M. v.d. Valk, H. Kloppenburg (allen overleden).

D. Budding, R.F. Westerman, G. Bolte, H. Goossen, H. Hankel, D.W. Hesselink, F. Bakker,
K.R. Friskus, H. Veenstra, P. Wibier, G. de Graaf, P. Coppens, T. Veenstra.

A D R E S S E N

Ere-voorzitters en ere-leden

Overige
Beheerder clubgeb. Henri Goossen tel. 06-51424367
Beltona toernooi Mark Bönhke tel. 053-8525868
Webteam Klaas Friskus tel. 06-23911147
Webteam Jeroen Hembrecht tel. 06-37648972
Eindredac. S.K.

Supportersvereniging
Voorzitter Hugo Walhof tel. 06-54917152
Secretaris Yordie Klonne tel. 06-34557073
Penningmeester Johnny v.d. Velde tel. 06-51595925

Businessclub Sparta
Secretaris Jan H. Gosseling tel. 06-52455200

Sparta website www.sparta-enschede.nl

Senioren soos
Voorzitter Gerard de Graaf 053-4303730
Secretaris Cor Tuinbeek 06-14928680
Penningmeester Frank van Dorp 074-2776092

E mail adressen
Algemene info info@sparta-enschede.nl
Voorzitter voorzitter@sparta-enschede.nl
Secretaris secretariaat@sparta-enschede.nl
Penningmeester penningmeester@sparta-enschede.nl
Clubblad klanken@sparta-enschede.nl
Sponsoring sponsoring@sparta-enschede.nl
Webmasters webmaster@sparta-enschede.nl
Businessclub bcs@sparta-enschede.nl
Onderhoud opstallen onderhoud@sparta-enschede.nl
Vrijwilligers vrijwilliger@sparta-enschede.nl
Verenigingsmanager arjan@sparta-enschede.nl
Ledenadministratie ledenadministratie@sparta-enschede.nl
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Jan van der Veen Beheer

Keuter Makelaars

Kroese Wevers Accountants

Pollemans & Walhof B.V.

Sessink administratie en belastingadvies

Slagerij Busscher

Supporters Vereniging Sparta                        

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Van der Molen beveiligingstechniek

Vasquez Design Studio

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Verkerk Afbouw

Visser speelgoed en decoraties

Voicedata IP communications

De leden van de Business Club Sparta,

dragen de Spartanen een warm hart toe.

ASaP 24-7

Aannemersbedrijf Hannink B.V.

Accon avm adviseurs en accountants

Brookhuis busreizen

Daniels Huisman Advocaten

De Vos diensten

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Elzinga wonen

Esso Service Center Reink

FOXX-design

Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers

Fyon Fysiotherapie Oost Nederland

Koninklijke Grolsch N.V.

Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs

Huis aan Huis

ING Enschede



Als je sneller wilt spelen 
kun je wel harder 

lopen maar in wezen 
bepaalt de bal de snelheid 

van het spel. 
(Johan Cruijff)
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