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Sparta speelster Ella Peddemors werd onlangs gese-
lecteerd voor het Nederlands elftal vrouwen O15. Ze
heeft nu een eigen pagina op onsoranje.nl. 

In het inmiddels afgelopen seizoen 2016/2017 vierde
ons JO9-1 zowel in het najaar 2016 als in het voor-
jaar 2017 het kampioenschap in de hoofdklasse. 

Weken van voorbereiding en voorpret hebben we
gehad. Wat gaan we doen, welke grappen worden er
uitgehaald welke muziek word er gedraaid.

Foto voorpagina: Sparta MO11-1
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l Elektra
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En zo zijn we alweer gekomen aan het einde van het
voetbalseizoen. Een seizoen waarvan we gerust kunnen
zeggen dat er veel gebeurd is. In deze Sparta Klanken
blikken we niet terug op het seizoen maar wel doen we
verslag van een aantal activiteiten die bij het einde van
een seizoen horen.

De Beltona Beloften Competitie is niet meer weg te den-
ken bij Sparta. Het toernooi geniet een grote bekendheid
in het hele land en is een prima competitie die parallel
aan het reguliere voetbalseizoen loopt. De jonge spelers
die bij de hoogste junioren en/of in de selectieteams spe-
len hebben op deze manier een uitstekende mogelijk-
heid om zich te meten aan tegenstanders die uitdagen
en stimuleren. Ook dit jaar was de competitie weer meer
dan geslaagd en de finaledag was geweldig. Alle deelne-
mers kunnen terugkijken op een geslaagde serie wed-
strijden.

Het eerste elftal kende een seizoen met een wisselend
verloop. Waar promotie naar de eerste klasse het doel was
bleek de finale in de play offs een verlenging te lang
duren. Voor volgend seizoen zijn de eerste nieuwe namen
al bekend, dus de basis voor een nieuwe poging om te
promoveren is al gelegd.

De penaltybokaal is een competitie die, net als de Beltona
Beloften Competitie, een heel seizoen duurt. Na lang
wachten is nu eindelijk duidelijk welk jeugdteam het
beste de penalties op de keepers van de selectie heeft ge-
nomen. Naast deze winnaars hebben we alle kampioe-
nen van het afgelopen voorjaar seizoen op een rijtje
gezet.

De Supportersvereniging heeft ook dit seizoen weer laten
zien hoe onmisbaar zo’n club in een club is. De bijdrage
van de Supportersvereniging is zonder enige terughou-
dendheid indrukwekkend te noemen. Hoe blij en dank-
baar we zijn, is niet op een voldoende wijze uit te

Redactiebabbels

drukken. Lees het artikel nog eens rustig en realiseer dat
we onze handen dicht mogen knijpen!

Waar we bijzonder blij mee zijn is een verslag van de Se-
nioren Soos. Altijd fijn om de (oud-)leden te kunnen en
mogen verwelkomen. En hoe mooi is het dan dat het ver-
slag in het onvervalste Twents geschreven is. Niet voor ie-
dereen even gemakkelijk te lezen maar bijzonder
vermakelijk is het wel.

Onlangs is JO13 op pad geweest naar het verre München.
Mooi om te weten dat in de stad van de kampioen van
de Bundesliga nu ook onze club zijn sporen heeft achter-
gelaten. Hoe het onze jeugdspelers is vergaan is opgete-
kend door de begeleiding van JO13. Ook is er een artikel
geschreven over de trainers van JO13-1.

Het afgelopen seizoen speelde Tim Jongman zijn 400e
wedstrijd voor Sparta. Ik weet niet hoe u dit aantal ervaart
maar ik vind het een ontzagwekkend iets. Zoveel wed-
strijden en nog steeds actief op het hoogste niveau. Tim
is een sportman om te koesteren en om trots op te zijn.
Volledig terecht hebben wij ruimte voor hem gereser-
veerd in deze Klanken.

Een andere topper die bij naam genoemd mag worden
is Ella Peddemors. Nog niet zo lang geleden speelde zo
voor het Nederlands Elftal. Het zwart-wit van Sparta staat
Ella prima maar het is duidelijk dat oranje haar ook prima
staat.

In deze Klanken vindt u nog veel meer over onze club. In
de ruimte die ik heb om u te mogen toespreken in deze
editie wil ik u vooraleerst een fijne zomer toewensen. Zelf
ga ik onder andere camperen in de Ardennen en hoop
verkwikt en uitgerust u weer te mogen begroeten bij de
club die we allen in onze harten dragen.

Een fijne vakantie!



T 053 20 30 060

E info@gosselinggroothendriks.nl

I www.gosselinggroothendriks.nl

@gghadvies

Jan-Hendrik Gosseling

Erkend financieel adviseur
Vermogensadviseur

Victor Groot Hendriks

Verzekeringsadviseur
Pensioenconsultant

Hypotheken - Verzekeringen

Pensioenen - Vermogensadvies

Het plannen van morgen
begint vandaag
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Het voetbalseizoen ligt weer achter ons, met op het
moment van schrijven nog slechts één toernooi (het 7
tegen 7 of 35+) te gaan, dan zit het hele seizoen er op
voor alle voetballers en begeleiders.

Even uitblazen na alle drukke sportieve maanden wordt
altijd weer als plezierig ervaren. Lekker vakantie ook,
toch???

Sportief gezien geeft het achterliggende jaar geen reden
tot ongerustheid, omdat Sparta, zoals zovele jaren, over
de gehele linie aardig heeft gepresteerd.

Onze hoofdmacht als derde geëindigd met nog een pe-
riodetitel, die helaas niet kon worden verzilverd. Ook het
tweede met een geweldige trainer en begeleiding heb-
ben zelfs de tweede plek veroverd met ook een periode.
Geweldige prestatie voor het hele team.

Ook wil ik graag memoreren, dat ook al onze overige se-
niorenelftallen met hun leiding een dikke duim verdie-
nen. Last but not least in dit verband een extra pluim voor
ons zesde, dat afgelopen seizoen een extra tandje bij
heeft gezet met gezelligheid en zeker ook een actieve bij-
drage in de club heeft geleverd.

Afsluitend met een succesvol zelf georganiseerd “kelder-
klassen toernooi. De andere senioren daarbij overigens
niets te kort te willen doen, dat snapt u.

Als minder moeten we wegslikken, dat ons eerste jeugd-
elftal JO19-1 zich niet vrij heeft kunnen spelen en een
stapje terug moet doen. Zo’n ervaring gaat bij spelers uit
de groep dan niet in de koude kleren zitten en gaat soms
gepaard met teleurstellingen, met als resultaat dat spe-
lers stoppen en/of hun geluk ergens anders zoeken. Jam-
mer en geheel onterecht.

Je rug weer rechten en op een Spartaanse manier her-
groeperen is het sportieve antwoord en er vervolgens het
volgende jaar weer tegenaan, met nieuwe kampioens-
kansen. Dan zie je alles weer door een andere bril en kun
je je favoriete spelletje weer veel leuker ervaren.

Verder bij de jeugd mooie prestaties met ook diverse
kampioenschappen, met bijbehorende feestelijkheden!

De club doet het in alle geledingen best goed en Sparta

Sparta “rumoerige periode/het zit er weer bijna op”

wordt in Twente en omstreken als een uiterst serieuze en
goed georganiseerde club ervaren. Natuurlijk, we weten
heel goed dat het allemaal ook beter kan. Maar besef, het
is allemaal mensenwerk en Sparta staat er goed op. Blijf
met trots naar onze mooie club kijken, daar is niets mis
mee!

De huidige periode is nog wel druk en onrustig, omdat
we weer met de competities van volgend seizoen bezig
zijn. Vele weken van passen en meten, wie komt waar,
welke trainer voor welk elftal of welke groep en welke lei-
der, grensrechter en “teamchef” durft het weer aan.

Al het werk, door nieuwe commissies uitgevoerd, vaak
ook door mensen die nog wat onervaren in onze club
staan, waaronder ook ikzelf. Zij moeten ook hun weg kun-
nen vinden. Gun ze ook hun leermomenten. Voor u ver-
wijtend bent over fouten die worden gemaakt. Mijn
stelregel: Zie niet alleen de splinters in de ogen van een
ander, doch probeer ook de balk in uw eigen ogen te ont-
dekken.

Alle lof voor iedereen, die nu weer zijn best doet om er
volgend jaar weer iets van te maken.
Alle lof voor iedereen, die in het afgelopen seizoen van
alles voor de club heeft gedaan.

Vrijwilligers zijn nog steeds meer dan welkom. Wij heb-
ben er veel, maar toch ook altijd te weinig. Vele handen
maken licht werk. Dus iedereen, die in staat is, om iets
voor de club te doen (of terug te doen) is méér dan wel-
kom. Uw hulp is altijd gewenst.

Ik gun u allen een hele fijne vakantie en kom weer goed
thuis. We zien u dan weer in het volgend seizoen.

Wim Ooitink
uw voorzitter a.i.



Dorpsstraat 137   Lonneker   Tel. 053 - 433 43 40 
www.cafe-sprakel.nl    info@cafe-sprakel.nl
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Het begin van een nieuw leven,
Zo heel erg lief en klein.
Het is haast niet te omschrijven,
Hoe ontzettend blij we met jou zijn.

Geboren op 22 maart Luca, zoon van Michel Bakker en
Mirjam Friskus. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en
heel veel geluk en gezondheid samen.

Op 23 april werd Roos Wassens geboren, dochter van Erik
en Jorieke. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en
heel veel geluk en gezondheid samen.

Op 28 april was 50 jaar geleden dat Reini en Jannie van de
Woude elkaar het jawoord gaven. Van harte gefeliciteerd
met dit jubileum.

En op 3 juni waren Herman en Ina Hembrecht 40 jaar ge-
trouwd. Ook van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Ronald te Morsche (speler Sparta 1) moest na drie minu-
ten in de wedstrijd tegen Renswoude al geblesseerd het
veld verlaten. Gevolg een behoorlijk opgezwollen enkel
en veel pijn. Foto’s moeten later uitwijzen of de enkel-

Personalia

banden zijn gescheurd. Ronald succes met de revalidatie,
gelukkig is het nu zomerstop en kun je aan je herstel wer-
ken.

Frank van Dorp (penningmeester Beltona commissie)
kreeg op 2e pinksterdag een hartinfarct, na aankomst in
het ziekenhuis is hij gekatheteriseerd en gedotterd. Na
plaatsing van 2 stents kon hij dezelfde avond nog ver-
voerd worden naar het ziekenhuis in Hengelo, zijn woon-
plaats. Hij is nu weer thuis en is bezig met het herstel.
Frank beterschap en we hopen op een voorspoedig her-
stel.

Bedankje
Namens Sjouke, Alexander en Sebastiaan en vooral na-
mens mijzelf wil ik graag iedereen bedanken voor de
fruitmanden, bloemen, kaarten en berichtjes die ik kreeg
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. En ook later in het
verzorgingshuis en zelfs bij mijn thuiskomst. Daarvoor
dank ik iedereen maar vooral de steun die Sjouke en de
kinderen kregen tijdens deze moeilijke tijd nogmaals heel
erg bedankt.

Groetjes Henny Boomsma

Het is juni en het seizoen 2016-2017 zit er weer op. De
Supporters Vereniging kijkt tevreden terug op dit seizoen
waarin de vele activiteiten die we organiseerden weer
goed tot zeer goed werden bezocht.

Ook de afgelopen maanden waren er nog de Paasbingo,
Paaseieren zoeken voor de jongste jeugd, SpartaPubQuiz,
Poffertjes bakken voor de jeugdteams en Happy Hour na
de laatste competitie thuiswedstrijd van ons 1ste elftal.

Daarnaast waren we op de diverse toernooien (JO13 toer-
nooi, Beltona finaledag, het 1ste Kelder Klasse toernooi
en het 7-tegen-7 toernooi) weer met onze bekende
snacktent aanwezig.

Het bestuur van de SV wil iedereen die ons ook dit sei-
zoen weer heeft meegeholpen bij deze activiteiten hier-
voor hartelijk danken. 

We kijken alweer uit naar het nieuwe seizoen maar eerst
gaan we op naar de zomervakantie. We wensen iedereen
een plezierige en zonnige vakantie en graag tot het vol-
gende seizoen.

Supporters Vereniging
Hugo Walhof

Supporters Vereniging
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Kelderklasse toernooi

Schrijftalent gevraagd!

De redactie van Sparta Klanken doet zijn uiterste best om elke editie te vullen met leuke, interessante en be-
langrijke artikelen. We kunnen gerust stellen dat elke editie van Sparta Klanken een clubblad is waar we trots
op mogen zijn. Zowel de digitale als de papieren versie wordt veel gelezen.

We kunnen echter nog wel wat versterking gebruiken. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk
vinden om artikelen te schrijven en/of foto’s te maken. Interviewen van spelers, trainers, leiders of andere inte-
ressante personen of teams binnen Sparta is ook zeer gewenst.

Wil je lid worden van de redactie en vind je het leuk om met een grote vrijheid zelf te zorgen voor tekst en/of
foto’s? Heb je verfrissende ideeën? Heb je een verrassende kijk op zaken? Wil je eens een vergadering bijwonen
om te kijken of het iets is voor je? Neem dan contact op met de redactie: klanken@sparta-enschede.nl.
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Sparta speelster Ella Peddemors werd onlangs geselec-
teerd voor het Nederlands elftal vrouwen O15. Ze heeft
nu een eigen pagina op onsoranje.nl. De statistieken
mogen er zijn: 3 interlands, 1 doelpunt. Dat Ella een groot
talent is, is al langer duidelijk. Zo speelde ze al bij FC
Twente O14 en werd ze geselecteerd voor verschillende
regioteams. Sparta klanken interviewde haar over haar
ervaringen bij het Nederlands elftal. 

Hallo Ella, de afgelopen periode heb je 3 wedstrijden ge-
speeld met het Nederlands elftal. Dat moet een bijzondere
ervaring geweest?
Dat was ook heel mooi om mee te maken. Spelen tegen
de beste speelsters van een ander land. In het oranje op
het veld staan terwijl het volkslied wordt gespeeld. En het
toeleven naar en trainen voor de wedstrijd.  

Heb je het volkslied ook meegezongen?
Jazeker. Ik had het uit mijn hoofd geleerd!

Jullie wonnen van Ierland met 6-0, in die wedstrijd scoorde

je ook. Daarna volgden een 2-1 nederlaag
tegen Duitsland en een 2-1 overwinning op
België. Welke wedstrijd vond jij het meest
bijzonder?
Dat was toch de wedstrijd tegen Duits-
land. Ondanks de nederlaag. Dat heeft er
mee te maken dat Duitsland sterke
speelsters heeft. Ik vond het geweldig
me te kunnen meten met de beste speel-
sters van zo'n sterk voetballand. 

Op het internet heb ik wat eerdere inter-
views van jou opgezocht. Zo vond ik een in-
terview dat je gaf toen je 12 jaar oud was.
Je zei toen al dat het je grootste wens was
om profvoetballer te worden?
Dat is nog steeds mijn ambitie. Het lief-
ste in het buitenland, bijvoorbeeld in
Duitsland. 

Je timmert al aardig aan de weg met je se-
lectie voor Oranje. Wat doe je allemaal om
dit niveau te bereiken en behouden?
Heel veel spelen en trainen. Ik speel nu
als enig meisje in een jongensteam, dat
biedt veel uitdaging. Het is belangrijk
voor mij om zo lang mogelijk met jon-
gensteams mee te kunnen blijven spe-
len. Daarnaast train ik ook bij de

FootballEquals Academy, waar jongens en meisjes samen
trainen. Al met al ben ik 5 dagen per week bezig met trai-
ningen en wedstrijden. 

Hoe ben je in beeld gekomen bij Oranje?
Ik ben geselecteerd via de regioteams waar ik bij speel.
Via selectiedagen kwam ik bij de laatste 40. Uit de 40
werd ik uiteindelijk geselecteerd voor Oranje.

Wie is als voetballer je grote voorbeeld?
Christiano Ronaldo: vanwege zijn techniek en omdat hij
erg goed is. 

Een laatste vraag: als je nu zou mogen kiezen bij welke club
je als profvoetballer zou willen spelen, welke zou dat zijn?
Bayern München! Zij hebben één van de sterkste vrou-
wenteams. En een hele goede competitie. 

Wij wensen je heel veel succes Ella!
Het gaat je vast lukken!

Ella in Oranje
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U13 Sparta Tournament

Jasper Stobbe werd gekozen tot
doelman van het toernooi.

Op www.sparta-enschede.nl meer foto’s van het U13 Sparta Tournament
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U maakt         sterk door
uw vrijwilligerswerk!     

In de eerste plaats willen wij u heel erg bedanken voor
uw inzet in het seizoen 2016-2017. Zonder uw hulp had-
den wij het echt niet gered. En zoals een goed bekende
uitspraak zegt vele handen maken licht werk. Nu zouden
wij dat bedanken heel graag allemaal persoonlijk willen
doen maar dat gaat echt niet lukken. Maar omdat wij toch
onze dank aan de vrijwilliger willen tonen organiseren wij
al diverse jaren een bedankavond voor al onze vrijwilli-
gers.

Maar nu komt het; afgelopen jaar organiseerden wij deze
avond aan het einde van het seizoen en de jaren daar-

Beste vrijwilliger

voor steeds aan het begin van het seizoen. Bij beide tijd-
stippen werd aangegeven dat dit eigenlijk wel in een hele
drukke/ volle periode georganiseerd werd waardoor de
animo wat ons betreft wat tegen viel. Dit heeft ons doen
besluiten het dit jaar een keer in de winterstopperiode te
gaan organiseren.

Wanneer weten we nu nog niet precies. Alleen weten we
wel, dat we dan en onze vrijwilligers van het seizoen 216-
2017 en seizoen 2017-2018 zullen uitnodigen. Wij hopen
dan op een extra grote opkomst van al onze vrijwilligers
op die betreffende avond. 

En o ja, mocht u dit nu lezen en denken ik wil ook wel wat vrijwilligswerk doen bij Sparta; meld u dan aan.
Dit kan via www.vrijwilliger@sparta-enschede.nl of bij Magda Mansveld of Renske van der Lippe

Sparta JO11-1 wint KNVB beker district Oost 2017



Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

400 jaar
karakter
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Als je de betekenis van pur sang opzoekt, dan vind je
“voorbeeld in zijn soort”, “puur” en “echt”. Tim Jongman,
aanvoerder van het eerste elftal, komt in ieder geval in
aanmerking voor deze titel. 400 wedstrijden voor Sparta
en al die jaren zijn club trouw gebleven.

Op 11 februari was het zover: Tim speelde tegen IJVV zijn
400ste wedstrijd voor Sparta Enschede. Dat werd gevierd.
En dat mag ook. Want het is iets dat je tegenwoordig
steeds minder ziet, ook in het amateurvoetbal.  Uit han-
den van voorzitter Wim Ooitink kreeg Tim deze een grote
lijst met daarin een wit Sparta-shirt. Op dat shirt is was
het logo van Sparta groots afgebeeld, maar de naam
Sparta in de zwarte balk heeft dit keer plaatsgemaakt
voor iets anders: de naam Tim Jongman.

Tim vind het zelf ook wel bijzonder: “Het komt inderdaad
niet veel meer voor tegenwoordig. Ik heb al zoveel spe-
lers gezien die slechts twee seizoenen bleven of zelfs nog
korter. Dat is zo jammer. Zo kun je ook nooit iets opbou-
wen. Dat spelers echt trouw zijn aan een club, zie je echt
nog maar zelden.’'

Tim speelt al sinds zijn 5de bij Sparta. Zijn eerste wedstrijd

Clubman pur sang

voor het eerste speelde hij op zijn 17de toen hij in een
wedstrijd voor de nacompetitie in mocht vallen. Al snel
groeide hij uit tot een vaste waarde - en we mogen ge-
rust zeggen: voorbeeld - bij het eerste. Tim is echt zo’n
type speler dat een trainer als eerste op het wedstrijdfor-
mulier invult.

Als je Tim vraagt hoe het zo komt dat hij de club zo lang
trouw is gebleven, is hij duidelijk: “Voor mij heeft het ple-
zier in voetbal altijd voorop gestaan, daar hoef ik geen
geld voor. Al ben ik wel vaak benaderd met aanbiedin-
gen, behoefte om te vertrekken bij Sparta heb ik nooit
gehad. Ik had het gewoon teveel naar mijn zin. Boven-
dien speelde Sparta best op niveau.” 

Of hij 500 wedstrijden voor Sparta gaat halen weet Tim
nog niet: “Ik ga het zeker proberen, maar mocht ik toch
stoppen bij het eerste dan zou een promotie naar de eer-
ste klasse een mooi moment daarvoor zijn. Maar ik be-
twijfel of ik ooit klaar zal zijn met voetballen.”

Wij hopen natuurlijk allemaal de 500ste wedstrijd van Tim
nog mee te maken. Promotie of geen promotie!
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Het seizoen voor Sparta 1 zit erop en daarom een goed
moment om even terug te kijken op de afgelopen jaar-
gang. In de nacompetitie tegen VV Renswoude eindigde
de race om promotie naar de eerste klasse en daardoor
zal Sparta 1 ook komend seizoen moeten uitkomen in de
tweede klasse.

In augustus begon de voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen. In de selectie een aantal nieuwe gezichten met Ro-
nald te Morsche en Kevin Krommendijk, beiden
afkomstig van DOS ’37, Jordi Adriaanse van DZC ’68, Xan-
der Dekker van SVZW en Rody de Graaff en Gijs Krukkert
van Quick ’20. Zij namen samen met Davide Poledda en
Glenn Hauber (Sparta 2) de plaats in van een flink aantal
vertrokken spelers.

In de voorbereiding werd er druk geoefend met wisse-
lende resultaten. Met een bijna complete selectie werd
er begonnen aan het bekerprogramma waarin FC Win-
terswijk en BWO te sterk bleken voor dit vernieuwde
Sparta 1. Thuis tegen stadsgenoot Rigtersbleek werd ech-
ter een prima 3-0 overwinning geboekt waardoor het be-
keravontuur er weliswaar opzat, maar de competitie toch
met enig vertrouwen tegemoet kon worden gezien.

Een goede 3-0 overwinning op het taaie ASC ’62 bete-
kende een uitstekende start, maar deze werd een week
later alweer teniet gedaan door een 0-0 gelijkspel uit
tegen een heel matig OZC. Met een prima 1-4 uitover-
winning op het ambitieuze IJVV werden er goede zaken
gedaan, maar een flinke tik op de neus in vorm van een 1-

Terugblik Sparta 1 seizoen 2016/2017

5 nederlaag thuis tegen het sterke DZC ’68 betekende de
eerste nederlaag in deze competitie.

Sparta leverde een wisselvallige eerste seizoenshelft af,
waarin goede resultaten werden afgewisseld met onno-
dige, maar soms ook dikverdiende nederlagen. Uit tegen
promovendus DZSV in Dinxperlo werd Sparta naar een
kansloze 3-1 nederlaag gespeeld en datzelfde speelde
zich vroeg in december in Kampen af tegen de plaatse-
lijke DOS. Sparta liet vaak in de beginfase acceptabel spel
zien, maar na de eerste tegenslag lieten de mannen van
trainer Peter Schulte vaak snel de kop hangen. Op de
ranglijst daarom een plek in de subtop achter de onge-
naakbare koploper DZC ’68, omringd door ploegen als
Enter Vooruit, ASC ’62 en DOS Kampen. 

In de winterstop werd de lijn vanuit de competitie aan-
vankelijk doorgezet. Een 0-1 oefenverlies tegen vierde-
klasser KVV Losser werd gevolgd door een 0-2 nederlaag
tegen derdedivisionist Quick ’20. Met een ruime 6-1 over-
winning op ON Almelo werd de oefenperiode afgesloten
en wachtte het vervolg van de competitie thuis tegen
OZC. 

Sparta wist nu wel de drie punten te pakken, maar een
week later werden thuis tegen IJVV alweer punten ge-
morst door een 1-1 gelijkspel. Een 3-0 nederlaag in Doe-
tinchem tegen de aanstaande kampioen DZC ’68 was
onvermijdbaar, waarna in de maand maart een periode
aanbrak waarin veel punten gepakt werden tegen de
‘zwakke’ ploegen. Gesteund door dit puntentotaal leek
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Sparta met een goed gevoel de strijd met de directe con-
currenten aan te gaan, maar na de blamerende 4-5 ne-
derlaag tegen Enter Vooruit en een 0-1 verlies tegen het
stugge DZSV was dit goede gevoel alweer verdwenen. 

Het lukte maar niet om de wisselvalligheid uit het spel te
halen. Lichtpuntjes waren er wel zoals de goede ontwik-
keling van onze ‘jonkies’ Twan van den Abeelen, Rody de
Graaff en Davide Poledda. Komende vanuit een talent-
volle jeugdgeneratie met veel kampioenschappen leer-
den zij met vallen en opstaan de harde wetten van het
seniorenvoetbal, maar ontwikkelden zich tot spelers waar
Sparta hopelijk nog lang van mag genieten.

De gretige Ronald te Morsche pakte vaak zijn goaltjes
mee en eindigde als gedeeld topscorer in de tweede
klasse H met liefst 23 goals. Ook ‘good old’ Daan Akker-
man liet als sluwe vos zien het scoren nog niet verleerd te
zijn en eindigde op 15 treffers.

Door een 2-0 thuisoverwinning op DOS Kampen en daar-
mee notabene de eerste driepunter tegen één van de
‘sterke’ ploegen slaagde Sparta erin om de derde positie
op de eindranglijst veilig te stellen. Nacompetitievoetbal
om promotie was het toetje op deze competitie.

In de eerste ronde een dubbele ontmoeting tegen VV
Renswoude, een onbekende ploeg uit de klasse 2G. Thuis
werd met 3-1 gewonnen, maar verloor Sparta topscorer
Ronald te Morsche met een vervelende enkelblessure. 

Een gehavende Sparta-selectie reisde op dinsdagavond
af naar Renswoude, maar wist het ondanks de 3-1 voor-
sprong niet te bolwerken tegen de plaatselijke VV. Met
een 4-1 nederlaag na verlenging eindigde de race om
promotie.

Op basis van het vertoonde spel deze competitie was dit
wellicht ook niet verdiend geweest, maar een buiten-
kansje als dit mag je eigenlijk niet laten liggen, zeker ge-
steund door een prima thuisresultaat. Zoals te vaak dit
seizoen werd de lat wellicht niet hoog genoeg gelegd en
dat liet zich zien in het spel van de Spartanen. Met de
echte wil om te winnen, een betere teamgeest en min-
der geouwehoer in de periferie had er dit seizoen meer
ingezeten voor dit Sparta 1.

De trainers Peter Schulte en Geerco Holtkamp vertrekken
naar BWO, zij kiezen voor het zondagvoetbal, dank voor
jullie inzet. Onder leiding van de nieuwe trainers Jeroen
Niks (afkomstig van VV Den Ham) en Michel Weiss (weer
terug op het ‘oude’ nest) zal Sparta 1 komend seizoen
voetballend hopelijk beter voor de dag komen, dit mag
een vereniging als Sparta met prima faciliteiten en een
goede voetbalorganisatie zeker van haar vlaggenschip
verwachten.

Achter de schermen wordt nu reeds hard gewerkt om de
randzaken op juiste wijze in te vullen, een hele mooie
stap daarin is de terugkeer van Jan Maris als leider voor
Sparta 1, iemand die het klappen van de zweep wel kent
en ongetwijfeld een goede bijdrage aan de organisatie
gaat leveren. Een club als Sparta drijft op een trouwe
schare vrijwilligers en daar moet je zuinig op zijn.

Rest ons bij deze iedereen die dit seizoen een bijdrage
heeft geleverd aan het wel en wee van Sparta 1 hartelijk
te bedanken voor een ieders inzet.

Wij hopen ook volgend seizoen weer te mogen rekenen
op jullie ondersteuning. Een fijne vakantie gewenst en tot
in het komende seizoen !

Begeleiding Sparta 1
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In het inmiddels afgelopen seizoen 2016/2017 vierde
ons JO9-1 zowel in het najaar 2016 als in het voorjaar
2017 het kampioenschap in de hoofdklasse. Dit was
mede te danken aan de bezielende leiding van het
trainersduo Michiel van Gestel en Vincent Boensma.
Hoog tijd voor een nadere introductie, een terugblik
en een vooruitblik.

Vincent en Michiel, stel jezelf eens nader voor?:
We zijn beiden 21 jaar en in het dagelijkse leven nog stu-
derend. We voetballen al vanaf de F-jes bij Sparta en heb-
ben met uitzondering van één seizoen in hetzelfde team
gevoetbald, momenteel voetballen we samen in het 6e
elftal. Als trainer hebben we ook alles samen gedaan: 1
jaar E8, 1 jaar F2 en de laatste 4 seizoenen de F1 (JO9-1).

Twee kampioenschappen in één seizoen, beter kan dus niet:
Inderdaad en daarom ook een mooi moment voor ons
om een volgende stap te maken. De JO9-1 van het afge-
lopen seizoen was vooral een evenwichtig team en een
hecht collectief. Op de trainingen was er af en toe wel wat
aan te merken maar op de wedstrijddagen stonden de
jongens er met een echte winnaarsmentaliteit. Ook de
omgang met de ouders was prima evenals de samen-
werking met en begeleiding van Leon Schmitz als coör-
dinator.

Volgend seizoen (2017/2018) zijn jullie te bewonderen als
trainers van JO13-1?:
Ja, in de gesprekken hebben we aangegeven door te wil-
len stromen naar JO11-1 of JO13-1. De JO9-1 gaat met de
nieuwe wedstrijdvormen naar 6 tegen 6 op een kwart
veld, we denken dat we hier onvoldoende ons ei in kwijt
kunnen. Uiteraard is het ook gezond om na 4 jaar JO9-1
wat anders te doen en gelukkig kwam de positie bij JO13-
1 vrij.

Wat zijn jullie doelstellingen?:
Moeilijk te zeggen, we hebben nog geen inzicht in de
kwaliteiten van tegenstanders van de 3e divisie. Eind mei
hebben we al kunnen proeven tijdens het internationale
U13-toernooi bij Sparta, er komen in ons team in ieder
geval voldoende spelers met kwaliteit en potentie. Als
trainers hebben we ons aangemeld voor de TC3-cursus,
helaas was de inschrijving al gesloten en moeten we
waarschijnlijk een jaartje wachten. Het is wel fijn dat er

Succesvol duo klaar voor

volgende stap !

bij Sparta mensen lopen zoals Leon, hij zal ons indien
nodig met raad en daad bijstaan.

Over 4 jaar bestaat Sparta 100 jaar, wat zien jullie als ont-
wikkelpunten voor deze periode?:
We zouden graag zien dat we als begeleiding bij de jeugd
er eens strak en netjes bij komen te lopen, tegenstanders
waar we komen hebben het in dat opzicht meestal beter
voor elkaar. Een mooi trainingspak of coachjas met
Sparta-logo, en dan ook bij iedereen en alle teams, een
betere manier om je club te verkopen is er niet. Ook zou-
den we graag zien dat er meer centrale activiteiten voor
de jeugd worden georganiseerd. In onze eigen tijd als
jeugdvoetballer gingen we bijvoorbeeld met de D-jeugd
op kamp naar Heino, fantastische herinneringen en jam-
mer dat dit soort activiteiten er niet meer zijn. Als posi-
tief punt willen we noemen dat er gelukkig meer vrij-
willigers zijn gekomen voor met name de bardiensten,
het gezellig kunnen en mogen verblijven in onze kantine
is belangrijk voor de club. Het zou helemaal mooi zijn als
we met ons drankje bij mooi weer kunnen gaan zitten op
een volwaardig terras, uiteraard met een goed uitzicht op
de velden.

Waar hangen jullie dan uit in 2021?:
In ieder geval bij Sparta en wat we dan doen weten we
nog niet. We bekijken het van seizoen tot seizoen. Op dit
moment hebben we vooral veel zin aan het komende sei-
zoen en willen alle Spartanen uitnodigen om eens, of
vaker, te komen kijken bij JO13-1.
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Voorjaars kampioenen

Sparta JO17-3

Sparta JO9-1
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Winnaar penaltybokaal 2016/2017 Sparta JO11-1

Sparta JO11-5
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Weken van voorbereiding en voorpret hebben we gehad.
Wat gaan we doen, welke grappen worden er uitgehaald
welke muziek word er gedraaid en wie neemt welk lek-
kers mee? 

Om 3.30 uur zoemt de wekker…… ondanks het vroege
tijdstip toch opgewekt het bed uit. Het is zover, vandaag
gaan we naar Munchen. Met een fantastische groep jon-
gens van de JO13-1 en begeleiding mogen we deelne-
men aan het Bayern Trophy toernooi. Mede mogelijk
gemaakt door lotenverkoop, ouder bijdrages en onder-
steuning vanuit Sparta. Weken naar uitgekeken en nu
mag het feest beginnen.

Dat het feest wordt blijkt al als ik op de parkeerplaats aan-
kom en een grote groep mensen zie die we kunnen ver-
delen in: slaperig en opgewonden stuiterend. Wie kind is

JO13-1 goes Munchen 

of ouder is niet moeilijk te raden � De bedoeling is gelijk
duidelijk: inpakken en weg wezen. Na een klein kwartier
gaan we dan ook op weg, toeterend en zwaaiend met 3
busjes.

Amper de grens over is de 1e foto binnen maar dat mag
de pret niet drukken. De reis verloopt vlot en al gauw
wordt een 1e stop gemaakt. Wij rijden in de rust bus en
stappen relaxed uit. De andere begeleiders lijken grote
ogen te hebben en komen ietwat stuiterend de bus uit
rust is er bij hen niet bij. Gauw een kop koffie en wat lek-
kers. Ondertussen maken de jongens de toilettoegang
onveilig.

Weer op weg valt ons op dat de busjes ineens iets sneller
lijken te gaan…… even ernaast en kijken of er iets bij-
zonders aan de hand is. Aaah duidelijk! De muziek in com-
binatie met de jongens stuiteren de bus een tandje

sneller vooruit.

Na nog wat stops en een voorspoedige reis
staat de 1e activiteit op het programma: Het
Bayern Munchen stadion. Iedereen krijgt de ge-
legenheid het museum en de fanshop 1,5 uur
te bezoeken alvorens de rondleiding start.

De begeleiding drinkt een verdiende bak thee
of koffie en het valt ons op dat we weinig jon-
gens zien rondlopen. Mmmh toch maar eens
zoeken dan……. Weinig te vinden maar in een
uithoek horen we veel lawaai. Dichterbij zien we
wat omstanders ongeduldig staan te wachten
of sommigen zelfs bozig afdruipen. Wat is daar
aan de hand? Ooooh we snappen het al, de
leukste activiteit van het museum; de panna-
kooi! En hey daar zijn ze het Sparta team, knal-
lende ballen, veel gejoel, stampende voeten en
14 knalrode hoofden. Die rij duurt nog even.

Na een leuke rondleiding met officiële opkomst,
waarneming van de sobere voorzieningen (de
Sparta kleedkamer doet er niet  voor onder) en
veel foto’s nu maar eens onze logeerplekken
opzoeken. Midden in de stad ligt onze jeugd-
accommodatie. Eenvoudige voorzieningen die
voor sommigen aanleiding zijn om voorlichting
over bed wantsen te geven kamers verdelen,
bedden opmaken of les daarin (ouders laat je
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niet meer wijs maken dat jullie kinderen hun bed niet
kunnen opmaken) tas uitpakken en hoppa naar het buf-
fet. Ook daar blijkt maar weer eens wat een leuke groep
jongens we hebben die braaf en beleefd zijn. Want na een
hele dag verheugen op pommes met bratwurst blijkt er
wel een buffet maar geen keuze. Dan maar een vis met
bloemkool. Wist je dat bloemkool in Duitsland zuur is? Hi-
lariteit om sommige gezichten (inclusief die van de train-
ster die smachtte naar pommes) maar vooral trots omdat
er niet geklaagd werd maar gegeten wat de pot, of euhm
het buffet schafte.

Nou jongens nog even naar buiten, de energie eruit ren-
nen en dan klaar maken voor bed. Vooraan in de gang
hebben we een huiskamer en tot onze verbazing stampt
daar een ons niet bekende man de gang in op weg naar
de slaapvertrekken. 1 van onze nuchtere begeleiders
loopt er achteraan en ziet deze man in luid volume een
boos verhaal afsteken tegen de jongens, die steeds klei-
ner worden. Iets met stil zijn en slapen…….

De boze man kijkt onze begeleider aan en taait af. Het la-
chen kan net lang genoeg worden ingehouden tot de
deur dicht is. Na wat over en weer bezoekjes waarbij som-
mige jongens voor de deur spoken zagen die je in een
kast laten springen, was het al snel keurig stil.

Dat er groot respect is voor de trainster bleek maar weer
na het wekken. Over een half uur in tenue klaar voor ont-
bijt. Aiaiye Nadja! En ja hoor iedereen braaf en op tijd aan
het ontbijt. Lekker op tijd richting toernooi. Teamfoto
maken, velden verkennen en al snel tijd voor de 1e pot.
Bijzondere voetbalmomenten waar het ging van juichen
om een doelpunt tot je mond dicht moeten duwen van
verbazing om die enorme en luide schare Italiaanse sup-
porters.

Daar raak je wel van onder de indruk net als van een ge-
wonde teamgenoot waarvan het rode kruis overtuigt was
dat je met een verzwikte enkel uitsluitend met ambu-
lance en stabiel vervoerd mag worden. Gelukkig hebben
wij een eigen ambulance met 2 broeders die toch maar
voor de zekerheid van een foto gaan.

Hoewel de entourage wat tegen viel maakte het restau-
rant met echte Italiaanse koffie en pasta veel goed. Wisten
jullie dat scheidsrechter zijn in Duitsland veel moeilijker
is? Je moet veel vaker het spel stil leggen, doelpunten
toekennen die niet gemaakt zijn, omstanders vragen hoe
het ook alweer werkt en regelmatig je bril poetsten. Pfff
je zou er moe van worden maar hey wel wat geleerd Siri
en tor. Nee geen apple of een insect maar scheids en
doelpunt.
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We winnen wat en verliezen wat maar met uitzicht op
pommes en bratwurst maakt dat allemaal niks uit. Want
pommes is ons beloofd op zaterdag! Op naar het buffet
weer en aldaar…… geen pommes. Wel hamburgers en
brood, vooruit dan maar als het moet….. Daarna nog
even een rondje buiten voor de jongens. Ik zal jullie niet
vervelen met een Sparta fitty met Polen maar laat je niet
meer vertellen dat je kind lui is want ze kunnen heel hard
rennen. Hoewel ze dat waarschijnlijk niet hadden gedaan
als ze 1 van de begeleiders hadden zien observeren.

Na een iets kortere nacht weer een dag voetbal. Jullie zul-
len al wel gemerkt hebbend dat jullie jongens veel kennis
hebben opgedaan dit toernooi. Italiaans, Oostenrijks,
Duits, Pools, Belgisch… allemaal nieuwe kennis. De kruk
van ons toernooi was assistent trainer en, ach sorry ik be-
doel de jongen met krukken (viel allemaal mee gelukkig),
dat ging prima. Weer wat gewonnen en wat verloren
maar vooral plezier. Weer een bord pasta en nog een les
dat je rood krijgt als je, je shirt uittrekt na een doelpunt en
rond rent. En dan eindelijk de prijsuitreiking. Met de 5e
plek en een heleboel ervaring richting zwembad en pom-
mes!

Plezier staat centraal en in het zwembad wedstrijd doen
met je trainster wie het langste onder water kan blijven is
wel heel erg leuk. Gelukkig was er nog een moeder bij die
af en toe een kind omhoog trok die perse wilde winnen �.

En dat terwijl de Duitste badmeester een stukje verderop
juist een kind onderduwde dat moest leren zwemmen.
Verschil moet er zijn.

Zo zwembadpret uit en richting pommes! Na een half uur
rond rijden weinig pommes und bratwurst op deze os-
tertag….. Verdikkie…..dan maar naar de Mac, wat een
straf! Eenmaal terug op de locatie nog even napraten en
uitbuiken. 

Een spannende terugweg vol winterse taferelen en een
potje sneeuwballlen gooien krijgen we anderhalf uur
voor huis de grootste verrassing van het weekend: Een
chauffeursrestaurant en verrek, ze hebben pommes und
bratwurst en een speeltuin. Gejuich!!

Rond 18 uur stappen we uit op de parkeerplaats en halen
we opgelucht adem…. Iedereen weer veilig kunnen afle-
veren met een hoofd en hart vol prachtige herinneringen.
Het hele weekend geen onvertogen woord, wat een
leuke club jongens! Sparta bedankt voor het mede mo-
gelijk maken van dit geweldige, nooit te vergeten ver
weg toernooi!

Sparta J013-1 jaar 2016 – 2017: Bodo, Lucas, Loek, Tim,
Tijn, Danilo, Bram, Jim, Bodo, Pelle, Sven, Ruben, Gijs en
Steven, begeleiding: Nadja, Gerke, Ronald, Marc, Jordi en
Kaja.



SCHOONHEIDSINSTITUUT

Het doet je goed,

dat voel je.

De schoonheids-specialist.

Je wordt er weer mens van.

Dépositaire

JUVENA

MEDEX

DR. R.A. ECKSTEIN

AHAVA

Minkmaatstraat 136, Enschede 053-435 83 34

Goudsbloemstraat 23 tel. 053 - 435 91 56
7531 DD Enschede fax. 053 - 435 91 56

mob. 06 - 23170400



Sparta Klanken juni 2017 31

HSC’21 heeft beslag gelegd op de titel in de Beltona Be-
loften Competitie. De beloften van HSC’21 bleven in de fi-
nale met 1-0 de baas over DZOH uit Emmen, ZAC Zwolle
eindigde als derde en ON Almelo legde beslag op de
vierde plaats.

Aan het einde van de voetbal dag volgde de prijsuitrei-
king, geleid door voorzitter Chris Muis van de organisa-
tiecommissie, die eerder op de dag al de scheidsrechters,
gerecruteerd uit de diverse oostelijke scheidsrechters-
verenigingen had bedankt voor hun medewerking aan
deze 18e finaledag en vooral ook voor hun betrokken-
heid waarmee zij samen met vele collega’s het afgelopen
seizoen de talrijke wedstrijden hadden geleid. Zoals hij
ook de vele Sparta-vrijwilligers, de supportersvereniging,
die vaak uren in touw waren, bedankte voor hun inzet.

De erkentelijkheid van de organisatie ging ook uit naar
sportkledingfabrikant Beltona Sports bv te Rijswijk, vanaf
het begin in 1999 naamgever en hoofdsponsor van de
beloftencompetitie, een competitie die ook het afgelo-
pen seizoen weer ruimschoots aan de opzet en de ver-
wachtingen voldeed en die ook komend seizoen weer
een vervolg krijgt.  

De eigenlijke prijsuitreiking werd verricht door de direc-
tie van Beltona.

De nummers 1, 2, 3 en 4 van de finaledag spelen een ne-
derlaagtoernooi tegen de jeugd van FC Twente. De win-
naar ontvangt een aantrekkelijke geldprijs beschikbaar
gesteld door Beltona Sportswear.

HSC ‘21 winnaar van 18e Beltona Beloften Competitie 2017

Onderdeel van de ceremonie is de uitreiking van de Dick
Hartman-trofee aan de speler, die in de voorronden van
de Beltona Beloften Competitie de meeste doelpunten
maakte. En die prijs gaat deze keer naar Nick Dekker van
JVC-Dedemsvaart die in verband met nacompetitie ver-
plichtingen op een later moment de prijs in ontvangst zal
nemen.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde finaledag
op het Sparta complex.

Eindstand 18e eindtoernooi
Beltona Beloften Competitie

1. HSC ’21
2. DZOH
3. ZAC
4. Oranje Nassau
5. cvv Sparta E
6. Germanicus/CSVC
7. MVV ’29
8. DZC ’68 
9. SDC ’12

10. Wijhe ’92
11. De Weide 
12. DETO Twenterand
13. Be Quick ’28
14. Voorwaarts V
15. Zwart Wit ‘63
16. Rigtersbleek
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Gewapend met mijn fototoestel en mijn notitieblok was
ik op 10 juni jongstleden aandachtig toeschouwer bij het
Kelderklassetoernooi. Een toernooi waarbij teams uit de
lagere klassen van het amateurvoetbal het tegen elkaar
opnemen op het terrein van Sparta. De website van het
toernooi vermeldt het doel van het toernooi. Het moet
gaan om een mooie dag waarbij twee lievelings-activi-
teiten van de organisatoren gecombineerd worden: voet-
ballen en bier drinken. De toon is gezet, lijkt me.

Qua schoonheid van de dag begint het voor het grootste
deel met de weergesteldheid. En daar zat het wel goed
mee. Een fijne temperatuur en een niet al te felle zon. Het
nodigt uit om langs de lijn in een zo comfortabel moge-
lijke positie de prestaties van de heren voetballers te gaan
bekijken.

Op het terrein zag ik een grote feesttent met voldoende
tafels en banken. In de feesttent een podium waar later
op de dag een DJ en zangers acte de présence zouden
geven. Tussen het clubgebouw en het hekwerk om het
hoofdveld ruim plek om in de zon plaats te nemen voor
of na de wedstrijd. In de directe omgeving de kraampjes
voor (fris)drank en de vette hap. Een luchtkussen voor de
kinderen van de spelers ontbrak ook niet. De randvoor-
waarden waren meer dan voldoende geregeld!

Maar hoe het ook allemaal geregeld was, ik kwam uitein-
delijk voor het voetbal. Bij de eerste wedstrijd die ik van
het 6e bekeek was HSC ‘21 de tegenstander. Nu is een

toernooi niet echt een goede graadmeter om de kwali-
teit van het voetbal te beoordelen. De wedstrijdjes zijn
daarvoor domweg veel te kort. Daarnaast wordt dit soort
toernooitjes gehouden nadat het reguliere seizoen is af-
gesloten. Er staat niets op het spel. Nou ja, de winnaar van
het Kelderklassetoernooi mag naar huis met een trofee. Ik
heb moeite om de trofee op een juiste manier te om-
schrijven. Het is misschien het best te kwalificeren als
overdadig groot en van elke smaak ontdaan. En dat is pre-
cies zoals het hoort bij een dergelijk toernooi.

Wat verder opviel bij de deelnemende teams waren de
clichés. Voetbalkousen die verschillend van kleur zijn, af-
zakken en soms niet de goede maat hebben. Spelers die
op badslippers sloffen naar het speelveld met een bier-
tje in de ene hand en een peuk in de andere. Shirts met
namen of bijnamen op de rug. En een grensrechter die
vlak voor het beginsignaal van de scheidsrechter nog
even snel aangewezen wordt.

Mijn notitieblok zou vandaag geen enkele krabbel
mogen ontvangen op het gebied van voetbalkunde of
tactiek. Ik was veel meer benieuwd naar de achtergrond
van het team. En de samenstelling van het 6e zou later
nog een best bijzondere blijken. 

Het grootste gedeelte van het 6e speelt al een flink aan-
tal jaren met elkaar. Over de duur daarvan konden de
spelers het niet helemaal met elkaar eens worden. Maar
sinds ze in de jeugd speelden is een aantal spelers al bij

Sparta 6: meer dan alleen voetbal
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elkaar. En vanaf de A2 is besloten om ook bij elkaar te blij-
ven bij de overgang naar de senioren. Met wat plussen
en minnen kwamen we samen uit op een duur van vijf
jaar dat de kern van het 6e al bij elkaar is.

Het 6e is daarmee een echt vriendenteam te noemen. Het
is echter niet een vriendteam dat alleen bij elkaar is om al-
leen maar te ballen op zaterdag en daarna een biertje te
drinken. De gezelligheid met elkaar staat voorop maar
kort daarop volgend is er toch de ambitie om prestaties
te behalen. Het laat zich dan als volgt vertalen: als het mo-
gelijk is, dan is winst op het veld bijzonder welkom. In de
belangrijke wedstrijden worden dan ook de beste spelers
opgesteld. Het afgelopen seizoen waren naar verluid zes-
tien spelers beschikbaar en op zaterdag waren meestal
zo’n veertien spelers ook daadwerkelijk op of naast het
veld te vinden.

Gevraagd naar een bepaalde tactiek kreeg ik een wat
neutrale reactie. Echt sprake van tactiek is er niet. Wel
wordt gekeken naar de tegenstander en de kwaliteit
daarvan. Op basis daarvan wordt dan bepaald welke mid-
delen er ingezet kunnen worden om de drie punten bin-
nen te slepen.

Voor volgend seizoen is er het voornemen uitgesproken
om voor het kampioenschap te gaan. In het afgelopen
seizoen werd het team vierde in de rangschikking en dat
smaakt dan vanzelfsprekend naar meer. Een kwaliteitsin-
jectie is dan een welkome situatie. In het kader daarvan
heeft men Stijn Ter Laak kunnen overtuigen terug te
keren naar Sparta. Stijn is geen onbekende bij Sparta. In
het verleden heeft hij in de oudste jeugd bij Sparta ge-
speeld en in de senioren stond zijn naam op het wed-
strijdformulier bij wedstrijden van de selectie. Hij traint
momenteel E1.

Voor Stijn is het voetballen begonnen bij De Tubanters.
Vorig seizoen speelde hij in de selectie van diezelfde ver-
eniging. De reden dat hij in het 6e gaat spelen heeft voor
een belangrijk deel te maken met het feit dat zijn broer
Luuk ook in dat team speelt. Volgend seizoen zal een an-
dere broer, Roel, ook aansluiten bij het 6e.

Naast de broers Ter Laak is er nog een andere familielijn
actief in het 6e. De persoon die het onderwerp zou kun-
nen zijn van een vraag in de pubquiz bij Sparta is Henk
Hofman. Waarom zou Henk interessant genoeg zijn,
denkt u? Hij is momenteel de oudste actieve speler bij
Sparta. Vorig seizoen speelde hij in het derde van Sparta.

In het 6e speelt hij met twee zoons en één bonuszoon.
Volgend seizoen zal Henk ook optreden als trainer. Dui-
delijk is dat Henk met zijn ervaring kan bijdragen aan een
stabiel team. De rol van (bonus)vader zul je bij Henk trou-
wens niet herkennen, want binnen het team is er alleen
sprake van teamleden.

Het team speelt met een sponsor op de borst. En de naam
van het ‘bedrijf’ zei me hoegenaamd helemaal niets. Dat
bleek ook wel logisch omdat het 6e niet gesponsord
wòrdt door een bedrijf. De sponsor die graag anoniem
wil blijven heeft bepaald dat zijn favoriete band op het
shirt moest worden gedrukt. Op de ruggen prijken niet
de namen of de bijnamen van de spelers maar titels van
de meest favoriete songs van de sponsor. Ludiek en
vooral heel erg origineel!

Mocht u nou door al dit bovenstaande het idee hebben
dat het 6e een team is zonder enig discipline, dan hebt u
het mis. Er is een boetepot die gevuld wordt wanneer je
te laat komt. Of je simpelweg niet afmeldt. Mocht je een
penalty missen dan kost je dat een meter bier. Scoor je
een hattrick dan ben je een meter bier armer. Ben je
nieuw in het team? Dat verwacht men een meter bier van
je. Duidelijke sancties maar niet bepaald maatregelen die
je doen verstijven van angst. Alles voor het team!

Zo veel mogelijk punten halen in de competitie, plezier
hebben in het voetbal en het vakkundig afsluiten in de
derde helft is er ook elk seizoen een teamuitje. Vorig jaar
verbleef men in een luxe villa op een vakantiepark bij
Maastricht. Twaalf slaapkamers , drie bubbelbaden en
een jacuzzi waren beschikbaar voor de heren voetballers.
Het schijnt dat een zeker teamlid onder het genot van
een roseetje met een buurvrouw aldaar een jacuzzi ge-
deeld heeft. Wegens privacy-gevoelige redenen werd mij
echter niet meer verteld dan dat. Binnenkort gaan de
heren voetballers van het 6e op pad naar een onderko-
men in Leeuwarden. Er is niet echt een bepaalde reden
om naar Leeuwarden te gaan, men komt er daar wel ach-
ter wat er wel of niet te doen is.

Het team is hecht te noemen. Buiten het voetbal wordt
er ook veel met elkaar opgetrokken. Veel activiteiten wor-
den samen uitgevoerd en er wordt veel gestapt. Uiteraard
om de spanning van de wedstrijden weg te spoelen met
een biertje of wat. In de binnenstad heeft het team ook
een residentie: Hugo Palace. Wat vervelend moet het zijn
dat één van de spelers van het 6e op de Oude Markt in
Enschede woont...
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Sparta heeft weer een Jeugdcommissie. Op maandag-
avond 6 maart jl. heeft de eerste vergadering plaatsge-
vonden met een groep enthousiaste mensen die ik in de
laatste maanden heb benaderd om vorm te gaan geven
aan de Jeugdcommissie. Later in dit artikel stel ik ze aan
u voor.

Waarom een Jeugdcommissie? Allereerst komt dit voort
uit het nieuwe beleidsplan welke in opdracht van het be-
stuur van Sparta is geschreven. Ons bestuur wil, zoals
Wim Ooitink eerder in dit blad heeft geschreven, de or-
ganisatie binnen de club opbouwen uit een aantal com-
missies die vervolgens uitvoer geven aan het beleid.
Naast de Jeugdcommissie zijn er de nog op te richten Se-
nioren commissie, Technische commissie, Fair Play com-
missie, de Accommodatie commissie enz. Al deze
commissies hebben hun eigen taken en werkterreinen en
leggen verantwoording af aan het bestuur.  

Voor degenen onder jullie die mij nog niet kennen, mijn
naam is Gert-Jan Morsink en ik ben reeds vele jaren ac-

Van de Jeugdcommissie

tief betrokken bij Sparta. Ik heb van mijn 8e tot mijn 17e
zelf gevoetbald bij Sparta (van 1975 tot 1984) en ook
daarna altijd de club gevolgd. In 2006 weer actief terug
gekomen als leider van mijn oudste zoon Sander en een
jaar later is ook Wessel mijn jongste zoon gaan voetballen
bij Sparta. Beiden voetballen er nog steeds. Dit jaar San-
der in JO19 3 en Wessel in JO17 2. 

Mijn ervaringen binnen Sparta sinds 2006 waren niet al-
tijd positief. Als leider en ouder zag ik de club groter en
groter worden en de organisatie groeide niet mee. Er vie-
len gaten in de organisatie waardoor er vaak te weinig
trainers en leiders waren voor de teams. Bij de selectie
teams was het vaak wel goed geregeld maar voor de
teams die daaronder kwamen was het soms een uitda-
ging om zowel een trainer als wel een leider erbij te krij-
gen. Veel commentaar en vaak ook terecht, Sparta had
het gedaan…… 

Maar als je daar dan eens goed over gaat nadenken dan
stel je jezelf de vraag: Wie is Sparta dan? Het bestuur? Zijn
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dat dan professionals? Die er voor betaald worden net als
bijvoorbeeld een manager in het bedrijfsleven?....Nee na-
tuurlijk niet, het zijn heel vaak goedwillende vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten voor de club maar sim-
pelweg door de veelvoud aan taken en verantwoorde-
lijkheden niet de tijd en organisatie hebben om dit
allemaal in goede banen te kunnen leiden.

Dit is ook de reden dat toen men mij vroeg binnen Sparta
iets te gaan doen voor de club in de organisatie ik deze
uitdaging heb aangepakt. Ik ben met een aantal Sparta-
nen om de tafel gaan zitten en heb hun gevraagd of zij
samen met mij invulling willen geven aan de Jeugdcom-
missie, die niet gaat over technische zaken, daar hebben
wij de Technische commissie voor, maar voor de organi-
satie binnen het jeugdvoetbal.

De primaire taken waar de Jeugdcommissie zich bezig
mee gaat houden vanaf nu zijn:
• Het eerste aanspreekpunt voor leiders waar het gaat
om begeleiding in het uitoefenen van zijn/haar taken.
Voorbeelden zijn het wegwijs maken van het invullen van
wedstrijdformulieren, 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
nodig makkelijk afspraken onderling gemaakt kunnen
worden inzake spelersafdracht. Kortom het samenwer-
ken bevorderen.

• Het bijwonen van de Jeugdcommissie vergaderingen
en inbreng 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 emailadressen en wijzigingen doorge-
ven aan het Jeugdsecretariaat.

• Het bijstaan van de Jeugd coördinatoren bij gesprek-

ken met leiders en trainers en in conflictsituaties. 

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

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

JO19 groep: Johan Eggens
JO17 groep: Peter Lunding
JO15 groep: Mark Hobbelink
JO13 groep: George Verkerk
JO11 groep: Dennis Onstwedder
JO09 groep: Dennis Velders
Mini’s: Anouk Berger
Meisjes: ten tijde van dit schrijven nog vacant
Algemeen lid: Frank Bakker
Technische zaken: Tom Konter
Secretaris: Ronald Westerman
Voorzitter: Gert-Jan Morsink
Communicatie: ten tijde van dit schrijven nog vacant 

Bij vergaderingen aanwezig als coördinatoren:
Arjan Onstwedder, Leon Schmitz en Bob Reynsdorff.
Bij vergadering aanwezig namens het bestuur: Willem
Bakker, namens de Technische Commissie: Paul Middag
en Chris Muis en namens de Fair Play Commissie: Alice
Winters.

De coördinatoren en commissieleden van andere com-
missies zijn bij toerbeurt bij de vergaderingen van de
Jeugdcommissie aanwezig om de lijnen zo kort mogelijk
te houden.

Voor de ‘Meisjes’ en ‘Communicatie’ worden op dit mo-
ment gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Ik
heb er alle vertrouwen in dat wij binnenkort ook hiervoor
enthousiaste commissieleden kunnen begroeten.

We zijn pas begonnen en hebben ons als doel gesteld de
komende tijd zoveel mogelijk de organisatie en taken-
pakket in kaart te brengen. Komend seizoen wordt een
‘overbruggingsseizoen’ voor de Jeugdcommissie. Vanaf
het seizoen 2018-2019 moet de organisatie dan staan. Wij
houden jullie op de hoogte!

Gert-Jan Morsink
voorzitter J.C.
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n ‘Neegntiende april in t’joar oonzen Heer 2017,  was ’t zo
wiet. De leu dee’t beleamen mochten en zo’n betke alle-
moal wa in blessure tied roond loopt, hadden van ene
Tuinbeek. C. weer n ‘schriem krengen dat ze dissen
woensdag weer geern en zeer  hartelijk welkom waarn
op’t, t’Schreurserve an n’ Kotkaampweg in Ensche.

t ’Is mie de enkele moal , dak miene snoeten doar heb lo-
aten seen, good bevallen en samen met miene noaber,
Hennink van ’t Rikkepoalke, gingen wie der op an.

A’j dan ’t clubhuus binnenkomt en oene kleding an ’n
kapstok heb’t hangen stoat der ai’t twee keerls, (ai,t , de-
zölmen) ene van Veenstra, hef joar’n de bookhoalding
van Velo  van der Bij  biehooln,  en ene Tip, dissen had tot
zien pensioen, joarn lange wat in de melk te brokkeln bie
n’oetvoart an n ’ Varviksingel.

Ie geft ze ai’t netjes n’haand (ie mot wa oppassen da’j dis-
sen terug kriegt ) en dan wordt er van  oe verwocht, da’j
oene naam, op n’stuk papier dat op n’ toafel , waar disse
twee bie stoat, noteert. Woarum ze dat doot, week nich
helemoal zeker, moar ik goa der van oet dat dit te doon
hef, met t’ financiële  gedeelte veur t ‘wiedere verloop van
dissen dag.

A’j dan an disse verplichtingen hebt voldoan,  dan schoef
ie zo langzamerhaand  n’ kantine woar’n bieeenkumst dis-
sen dag zal plaats veenden, binnen. Doar stelt ze oe in de
gelaegnheid n ‘bak leut met n’plak kreentenwegge tot oe
te nemmen. En a’j der an ene nich genog hebt, kuj der
noch wa ene kriegen.

A’j hier dan an hebt voldoan, heur ie van n’ceremonie-
meester, ene  Gait van de Graaf (hef veur gin cent adellijk
blood in t’ lief ) wat ze dissen dag van plan waarn te doon. 
Wat der middaags, noa t’warme etten ging gebeurn, was
he noa miene mening nich zo duudelijk met.  Ik was der
heilig van oawertuugd, dat he oons wol verrassen. Ik
moar prakkezeern, wat dat toch wa nich wean kon. Mis-
scheen wol’n ze al die oalen wa t’ bos in stuurn, um de po-
asei, dee de jongeleu  bie t’ Poasei zeuken (de wekke
deurveur ) nich hadden vunden. Wat aans kon ik mie nich
veur de geest haaln.

Dan brengt den Gait oons op de heugte met t’ hoeshoal-
delijk reglement van dissen dag. Oeteroard bint wie ok
eam stille, um an de leu te denken, dee oons veur bint

n ’Oalderensoos

goan. As dan den Gait
alles hef vertelt wat he op
n’ breefke hef stoan, gef
he ’t woord an Wim Ooi-
tink. Dissen hef nog nich
zo lange ledden ’n veur-
zittershamer oawer nom-
men. Of he ’n hamer
lange bie zich wil hoalen, is nog nich zeker. He hef de tied
um der oawer noa te denken.

He dut in t‘ kort oet de deuk, ho t’ bie  de club geet. Dit
geet samen met filmbeelden, dee he op een of andere
wiese oet ’n kästke, dat an’t plafond hung, teveurschien
tovern (vrogger mus de mo aij’t  n’wit laken van de bed-
stee haaln, wanneer wie met de familie dia’s gingen kie-
ken). Moar t’duurn nich lange of he kwam der achter, dat
he t ’nich good had doon. He had n’verkeerde film start.

Ik do net zo good as ieder ander meens, wa dingen dee
nich good goat, moar ik weet wa zeker da’ k met t’ melken
wa oonder n’ ko en nich oonder t’ peerd zit.

Op n ‘gegeam moment wanneer n ‘bierpomp opengeet
en de leu allemoal veurzeen bint van n ‘glaeske, en ik zo
roond kiek, dan bekröp mie toch wa n ‘trots geveul. Ze
hebt mekare vunden en bint druk doonde de dingen dee
ze vrogger met hebt maakt met mekare te deeln. Doar
hei’j ze zitten de oald gedeenden.

Oaweral komt ze vandan. Harry Stukker oet Assen, Jan
Binnenmars oet Heemstede, Harry Bakker ok helemoal
oet t’westen, Laurens Melissie oet Maastricht, Gert List oet
Apeldoorn. n ‘Uniek gebeurn. Dit zeej nich meer zovölle.

Noa n ‘tiedke begin ik dan met miene roonde. Dit moal
raakn ik verzeild bie de leu van t ‘oale Sparta 10. Veur
zover ze nog in leamen bint. Ik kwam an de proat met
Henk Stiggelbout. He verteln mie dat ze nog aij’t een
moal in ’t joar (net as in de tied van Bets Nijboer) n ‘dag
met mekare oetgungen.

Ak ’t good heb zalt dit moal de veertigste moal worden.
Vrogger gingen ze op de fietse van kroeg noar kroeg en
meest was dan Sprakel in ’t Bos t’eindpunt. Henk vertellen
mie dat ze nog aij’t met 7 of 8 man waarn. De fietse kwam
n’schuur nich meer oet. Ze ging noe gemotoriseerd met
n ‘busje (met daank an n ‘sponsor).
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Holland hadden ze wa zeen, t ‘ging noe vulle op de Pruus
an.  Ik zag ziene eugkes glundern. Oale tieden kwaam
weer noar boamen. t ‘Deu mie good.

En dan wordt tied da’j n ‘maag vult. Oawer t ‘etten kan ik
kort en boondig wean. 2 soorten soep - n ‘boernkarbo-
nade - krielkes - franse earpel in reepkes - doppers met
wortel - beunkes - wortel met bloomkool - appelmoos en
de sauzen nich te vergetten. Het deu nich oonder veur ‘n
dree gangen diner bie Carelshaven. Heel veul dank voor
H. Goossen en zien kukkenpersoneel. t ‘Was prima te
proemen.

Noa t étten (aj ’t good bekiekt was ’t ter nich noa, want
de meeste leu waarn noch nich voldoan) kwaam der wat
man en vrouwleu binnen. Enen kwam mie wa n‘ betke
bekeend veur, maar ik kon hum toch nich good veur de
geest haaln. He brach oons met weinig woorden op de
heugte, met wat he kwam doon.

Walking Football. En ik had mie helemoal innestelt op ’t
eier zeuken. Wie mossen oons verzameln op veld 1. Doar
kreeg ie de kans um dit spelleke oet te proberen. In wan-
delpas teagn n ‘bal trappen. Sommigen hadden der ok

noch plezeer an. Het was niks veur mie.  Nich elkeen hef
n ‘zulmen mening. De een hoalt van de mo en n ‘aander
van de dochter, en dan bint der ok nog wat, dee hoalt van
alle twee.

Ik bin der van oawertuugd, dat dit op oonzen leaftied ,
nich good kan wean veur de böt. Ik heb mie dan ok of-
ziedig hoalen en bin met n ‘paar leu, dee t ‘ok nich kon
warderen, weer gauw n ‘cantine indukken. Doar was ’t
aangenaam vertoeven.

Toen in miene eug (den onzin boeten) was aflopen, ging
ze de verloting nof effen doon.
Ze hadden dit moal drank en bloom as prieskes. Ik was
der weer nich bie. Aandern gungen der met de pries van-
deur. 

Beste Gait van de Graaf, ik wil oe en de leu dee zich weer
in ’t zweet hebt werkt, namens alle spartaleu, dee der dis-
sen dag waarn, heel vul dank toe doon kommen. t ‘Was
toppy. Teagn half veer ging ik met mienen noaber van ’t
Rikkepoalke weer voldoan op hoes an.

Wat n ‘mooien dag.   



...met de juiste mensen aan tafel.

mobiel 06 523 77 005

www.asap24-7.nl
info@asap24-7.nl

Advice Sales

and Promotion

Hunenveldlaan 130
7576 ZR Oldenzaal
Tel 085 7606080

Bus iness Club
LID VAN DE

DE VRIES

RADIATEUREN

UW PARTNER IN

KOELING!!!

De Reulver 82
7544 AM Enschede
Tel. 053 - 431 20 44

AUTO RADIATEUREN SERVICE

BENNIE DE VRIES
onbetwist de specialist

AUTO RADIATEUREN
te warm - lekt - verstopt?

Daar heb je specialisten voor.
Binnen een dag klaar (2 jaar garantie)

Ook montage van waterpompen en koppakkingen.
Ook specialisatie opgebied van oldtimers en industriekoelers.
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Algemeen bestuur cvv Sparta
Voorzitter a.i. Wim Ooitink tel. 06-53772934
Secretaris tel. 
Penningmeester Wim Bakker tel. 06-51542585
Algemeen Renske v.d. Lippe tel. 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
Vrijwilligerscoˆrd. 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 A en B Arjan Onstwedder tel. 06-81999336
Trainers C en D Tom Puper tel. 06-15459973
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. 435 45 18
Junioren p/a Sparta di/vr tel. 435 45 18
Pupillen p/a Sparta di/vr tel. 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.

A D R E S S E N

Ere-voorzitters en ere-leden

Overige
Beheerder clubgeb. Henri Goossen tel. 06-51424367
Beltona toernooi Mark Bˆnhke tel. 8525868
Webteam Klaas Friskus tel. 06-23911147
Webteam Jeroen Hembrecht tel. 06-37648972
Eindredac. S.K. Henk v.d. Hoeven tel. 06-11333890

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 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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Koninklijke Grolsch N.V.

Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs

ING Enschede

Jan van der Veen Beheer

Keuter Makelaars

Kroese Wevers Accountants

Pollemans & Walhof B.V.

Slagerij Busscher

Supporters Vereniging Sparta                        

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Van der Molen beveiligingstechniek

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Verkerk Afbouw

Visser speelgoed en decoraties

De leden van de Business Club Sparta,

dragen de Spartanen een warm hart toe.

ASaP 24-7

Aannemersbedrijf Hannink B.V.

Aardhef B.V.

Accon avm adviseurs en accountants

Bles & van der Does

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



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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