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Als bestuur van een voetbalvereniging zijn wij dage-
lijks bezig met alle beslommeringen rondom de club.
Vele onderwerpen passeren: lees verder pagina 15.

In december 2016 werden de bezoekers van onze
website in kennis gesteld van de komst van Jeroen
Niks als nieuwe hoofdtrainer: lees verder pagina 18.

Op een werkelijk zonovergoten zaterdagochtend heb
ik de wedstrijd Sparta M011 tegen FC Berghuizen
M011-1 bezocht: lees verder pagina 28.
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Bij het schrijven van deredactiebabbels valt me elke keer
weer op wat een actieve vereniging Sparta toch eigenlijk
is. Er gaat momenteel geen dag voorbij of er is wel iets te
doen bij Sparta. Met recht kunnen we dan ook spreken
van een uiterst levendige vereniging!

In de Sparta Klanken proberen we elke keer weer om van
al deze levendigheid een goede weergave te schetsen.
Het is onmogelijk om alles dat gebeurt bij Sparta in ons
clubblad te vermelden. Maar al met al durf ik gerust te
stellen dat we in elke editie van Sparta Klanken het palet
aan activiteiten zeer behoorlijk naar voren brengen.

Er valt dit keer heel veel te lezen over voetbal. Jonge leden
krijgen een podium in het kader van de Penaltybokaal
waarbij het telkens een hele toer blijkt om de beste kee-
pers te verslaan. Dit onderlinge kampioenschap nadert
bij het einde van de competitie zo langzamerhand zijn cli-
max. Welk team komt als beste penaltynemer uit de bus?
Ons zesde elftal heeft eigen toernooi georganiseerd: het
Kelderklassetoernooi. Wie gaat de eerste winnaar wor-
den?

We hebben ook weer een wedstrijdverslag van een team
dat niet zo vaak de aandacht krijgt dat het verdient. Dit
keer zijn de jongedames van MO11-1 gevolgd tijdens hun
wedstrijd tegen Berghuizen MO11-1. Ook hier bleek het te
gaan om een wedstrijd die bol stond van veel vermaak en
strijdlust. Zo zien we het graag bij Sparta. Inzet en plezier! 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het voetbal-
seizoen 2017/2018 goed van start te laten gaan. De lente
komt langzaam op gang. Het seizoen waarvan je met
een knipoog kunt zeggen dat alles naar de knoppen gaat
en het toch geweldig is.

Het seizoen waar crocussen en sneeuwklokjes de voor-
bode zijn van mooi weer en lange gezellige avonden.
Soortgelijke contouren zijn ook waar te nemen bij Sparta
als we kijken naar volgend seizoen. Meer en meer wordt
op meerdere fronten hard gewerkt aan de invulling van
een hopelijk mooi voetbaljaargang. Misschien is het nog
niet voor iedereen even duidelijk maar heb vertrouwen
dat het goed komt.

Hoofdtrainer Jeroen Niks is aangesteld voor volgend sei-
zoen. Daarover heeft u vast al het één en ander gelezen
in de krant, op Facebook of op Twitter. Verderop in deze

Redactiebabbels
Sparta Klanken vindt u een artikel waarin hij meer over
zichzelf vertelt.

De assistent-trainer bij de eerste selectie is niet onbekend
bij Sparta. Terug op het nest is Michel Weiss. In zijn nieuwe
rol zal hij het eerste elftal nu dienen aan de zijlijn. Ook aan
Michel is een artikel gewijd. Vanaf deze plek heten we
beide heren meer dan welkom! 

Er is een periode die we hopelijk kunnen afsluiten. Net als
heel veel andere sportverenigingen verkeerden we de af-
gelopen maanden in een vervelende spanning. Na een
uitzending van Zembla rees er twijfel over de vraag of het
kunstgras en de rubberkorrels die op de velden liggen,
wel zo gezond zijn. Een aantal onderzoeken verder
schaart het Hoofdbestuur van Sparta zich achter de me-
ning van de KNVB en de gemeente Enschede. We ver-
trouwen op de zorgvuldigheid van de onderzoeken en de
uitkomst daarvan.

We gaan langzaam toe naar het voor ons belangrijke
Pasen. Ter afsluiting van dit redactionele voorwoord
daarom een gedicht:

Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op

Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan

Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid 

We wensen u veel leesplezier maar bovenal een fijne en
zinvolle tijd met elkaar. Thuis, maar ook bij Sparta.

Zorg voor elkaar, let op elkaar en wees er voor elkaar.
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Sparta leeft! Er gebeurt op dit ogenblik zo veel, dat
het te veel is om op te noemen. In de afgelopen
drie maanden, sinds de laatste Sparta-Klanken, is
er veel gebeurd. Misschien niet voor een ieder
waarneembaar, maar er gebeurt van alles op alle
fronten. Als je hier een beetje oog voor hebt, kun je
dit gemakkelijk vaststellen.

Enkele maanden geleden, o.a. op de seniorensoos en op
de nieuwjaarsreceptie heb ik gesproken over enkele
speerpunten voor dit seizoen. We zitten er middenin, ster-
ker nog, we zijn al driekwart op weg. En we hebben
haast, want voor je het weet, hebben we weer zomer!
Dus alle hens aan dek!

De speerpunten waar ik het over had, zijn:
Het bestuur weer op orde, qua bezetting en aandachts-
velden, met iets meer over voetbal praten binnen het be-
stuur.

Welnu, het bestuur is afgelopen jaar uitgebreid met Peter
Friskus, die zeer voortvarend te werk gaat en die we prij-
zen om zijn pro-actieve invulling. Accommodatie, maar
ook oog voor de vorderingen binnen het voetbal, dus elf-
tallen, trainers en begeleiders.

Henk van der Hoeven heeft zich ook bereid verklaard iets
te doen binnen het bestuur. Hij loopt nu stage binnen het
bestuur. Hij maakt de notulen, Renske was even uitge-
schakeld. Het gaat overigens weer goed met Renske. We
gaan met Henk nog kijken, waar we samen naar toe
groeien. De komende weken zullen we hier samen nog
van gedachten wisselen. Hij heeft de afgelopen weken
een vastere positie gekregen op zijn werk, mogelijk iets
minder tijd voor Sparta, maar we geven elkaar de ruimte.

Verder zullen de voorzitters van de jeugd- en senioren
commissie, welke commissies nog niet geheel op sterkte
zijn, deel uit maken van het hoofdbestuur. In ieder geval
is het de bedoeling om maandelijks over voetbalzaken
binnen de club van gedachten te wisselen met het be-
stuur.

Hier komen we meteen aan het tweede speerpunt van
dit seizoen. 
Dit is de vorming van de verschillende nieuwe commis-
sies. De technische en de organisatorische commissies.
Een jeugd- en een seniorenbestuur met als adviesorgaan

Sparta “er gebeurt weer van alles
een heuse Technische Commissie. Hier werken we aan
de hand van een technisch beleidsplan, geschreven door
niemand minder dan Ronald ter Morsche (de topscorer
van het eerste). Hij had al de nodige ervaring en heeft dit
met ons gedeeld. Hulde hiervoor!

Wij verwelkomen de voorzitter Gerard Mulder van de
Technische Commissie. Het spreekt voor zich, dat we er
heel erg blij mee zijn, dat hij deze belangrijke kar wil trek-
ken.

De technische Commissie zal verder bestaan uit de heren
Chris Muis, al vroeg bereid hiertoe, evenals Paul Middag
met al zijn kennis en kunde op het voetbaltechnische vlak.
Dan Herman van de Velde en last but not least een cory-
fee binnen Sparta, Rein Westerman, op zijn leeftijd nog
steeds actief. Ongelooflijke klasse!!!!

De afgelopen weken zijn zij voortvarend bezig om alle in-
vullingen te realiseren voor wat betreft de keuze van trai-
ners, leiders en overige stafleden van de teams.

Ons jeugdbestuur is grotendeels ook al gevormd, hoewel
hier nog wel wat werk moet worden verricht. Het prille be-
stuur is momenteel bezig alles te organiseren en dit alles
is nog niet geheel ingevuld, daarom nog voorzichtig met
namen.

Frank Bakker, die momenteel nog de belangrijkste man
is op het gebied van het account “voetbalzaken” werkt
hier ook driftig aan. Sparta is hem al jaren veel dank ver-
schuldigd voor zijn ongebreidelde inzet. Onnavolgbaar!
Hij vindt het leuk om zich nu sterk te maken voor een
goede realisatie van de commissies, vooral de jeugd. Fijn
dat dit allemaal vorm begint te krijgen en mensen zich
sterk willen maken voor de dankbare maar drukke taak in
het jeugdbestuur.

De vorming van het seniorenbestuur staat nog in de kin-
derschoenen. Hier hebben we nog niet van alles in kun-
nen vullen, maar het jaar is nog niet voorbij.
Als er iemand is, die dit interessant vindt en zich hiervoor
wil en kan inzetten. Schroom niet. Wij hebben u nodig. Wij
zouden het zo op prijs stellen, om ook deze commissie
dit jaar van de grond te krijgen.

Lukt dit niet, dan maar volgend jaar, maar we blijven met
een aardige woordspeling “aan de bal”.



Dorpsstraat 137   Lonneker   Tel. 053 - 433 43 40 
www.cafe-sprakel.nl    info@cafe-sprakel.nl
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Het derde speerpunt is: Dat wij Sparta graag weer wat
actiever zouden wilden krijgen, naast de voetbalactivitei-
ten. De cultuur en de saamhorigheid weer een beetje
terug in de club. Het met elkaar doen!

Actiever in de zin van - iets meer gezelligheid door de
week na de trainingen, iets meer activiteiten, waardoor
we met de leden weer iets meer een vereniging worden.
Een zeer geslaagde “dartavond” droeg daarin inmiddels
bij. Met dit initiatief van Arjan Onstwedder werd ook deze
activiteit weer een nieuw leven ingeblazen. Top!

Onze activiteitencommissie wil ook in het komende jaar
nog weer wat extra aandacht aan nieuwe activiteiten
schenken.

Het kantinegebeuren gedurende dit seizoen is voor een
groot deel al in ontwikkeling. Het bestuur en de commis-
sies gaan hier in voor en er is duidelijk een positief effect
waarneembaar.

Ook de aanwezigheid van de “Football Equals Acadamy”
speelt mee. Zij zijn immers al drie avonden in de week

op onze accommodatie aanwezig en verteren ook in
onze kantine. Maar er is daardoor ook meer leven in de
brouwerij! Zij zelf hebben meerdere keren aangegeven
erg blij te zijn, met de mogelijkheden, die wij hen bieden.
Wij zijn positief, wij hopen u ook!

Kortom, de kantine wordt weer goed en druk bezocht. (u
weet, de kantine- en keukeninkomsten zorgen voor een
belangrijke bijdrage in de financiële ruimte van onze
club).

Natuurlijk loopt niet alles alleen op rolletjes. Er gaan ook
dingen mis. Maar u weet, waar gewerkt wordt, vallen
spaanders. Laten we elkaar positief blijven benaderen.
Het glas blijft bij ons half vol! En over alles denken we po-
sitief!

Spartanen zijn in staat bergen te verzetten. Ik gun u allen
een mooi en zonnig voorjaar en reken weer op u allen in
het verder bouwen aan onze mooie club.

Wim Ooitink
Uw voorzitter a.i.

Naar aanleiding van vragen over dit spelletje hebben we
besloten om u kennis te laten nemen wat ‘Walking Foot-
ball’ inhoudt. 

Op 19 april 2017, tijdens de Senioren Soos, wordt bij
Sparta het ‘Walking Football’ geïntroduceerd. 

‘Walking Football’ is een soort voetbal voor 60 plussers,
op een klein veld (1/4 van een gewoon veld) tussen twee
teams van maximaal 7 spelers (minder mag ook), zonder
keeper en met kleine goals.

Tijdsduur 2 x 15 minuten of indien gewenst langer of kor-
ter, waarbij je constant mag wisselen. U zult het op tv al
wel voorbij hebben zien komen.

Verschillende BVO’s zoals Ajax, Heracles en FC Twente
spelen dit spelletje al. Ook in onze regio zijn al enkele
amateurverenigingen zoals Sportclub en Victoria hiermee
bezig. Op de woensdagmiddag en met veel plezier,
vooral de derde helft.

Introductie ‘Walking Football’ (wandel voetbal)
Arjan Onstwedder heeft in overleg met de voorberei-
dingscommissie aangeboden om dit spelletje, in samen-
werking met een paar sportstudenten uit Zwolle, bij ons
te introduceren. 
Alle senioren van de “Sparta familie” boven de 60 jaar,
zijn van harte uitgenodigd om op 19 april 2017 vanaf 14.00
uur in ons clubgebouw kennis te maken met dit spelletje.
De 60 plussers die niet gewend zijn om op de Soos te
komen zijn ook van harte welkom!

Neem wel een paar sportschoenen mee, je weet maar
nooit. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij
Arjan Onstwedder, mailadres: arjan@sparta-enschede.nl
of bij Gerard de Graaf (tel. 053-4303730).

Hopelijk tot ziens op 19 april.

Vriendelijke groet, 
G.d.G
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Hennie Boomsma heeft een behoorlijke rottijd achter de
rug. Met ademhalingsklachten is ze vlak voor oud en
nieuw opgenomen in het ziekenhuis. De klachten werden
zo erg dat ze drie dagen later op IC terecht kwam. Vier
weken heeft ze op IC doorgebracht en was de toestand
zorgwekkend. Op dit moment gaat het wat beter en is ze
aan het revalideren in de Brink aan het Klaaskateplein.
Tot overmaat van ramp overleed haar zusje 26 februari
op de leeftijd van 54 jaar aan een hartstilstand. Hennie
en Sjouke heel veel sterkte met dit verlies. Namens de
Sparta familie heel veel sterkte met het herstel.

Leart Bekolli, speler van Sparta JO11-1, brak in de beker-
wedstrijd tegen FC Winterswijk zijn scheenbeen. Een ver-
dediger van FC Winterswijk maakte een sliding op de bal
maar raakte tevens het standbeen van Leart. In het zie-
kenhuis werd duidelijk dat zijn scheenbeen was gebro-
ken en kreeg hij gips vanaf zijn tenen tot over zijn knie. Na
drie weken kreeg hij loopgips en kon hij zijn eerste stap-
pen weer zetten. Op het moment van schrijven is ook het
loopgips verwijderd en is Leart bezig met de revalidatie.
Leart heel veel succes met het herstel.

Van allebei een beetje,
Ach wat ben ik toch een scheetje!
Papa en mama zijn zo blij,
Want ik lijk het meeste op . . . mij!

Geboren op  7 februari Sam Pleun, dochter van Jorrit
Jongman en Anouk Jansen. Van harte gefeliciteerd met
jullie dochter en heel veel geluk en gezondheid samen.

Op 9 februari overleed op de veel te jonge leeftijd van 66
jaar onze sportvriend Cees Mijwaart. Cees was de laatste
jaren actief binnen Sparta als coördinator van Sparta 1 en
2. Onder anderen maakte hij uitgebreide analyses van
de tegenstanders in de klasse van Sparta 1. Als jong
knaapje begon zijn voetballeven bij Sparta in de jeugd.
Na zijn actieve carrière bleef Cees in de voetbalwereld en
ging verder als trainer. Zo heeft hij vele verenigingen in
Enschede en daar buiten getraind. Wij wensen zijn vrouw
Thea, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

Mitchell Krommendijk, speler van Sparta JO15-2, raakte
zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen EMOS JO15-1.
Uit foto’s bleek dat hij twee scheurtje in het linker scheen-
been had, met als gevolg een week gips. Hierna opnieuw
foto’s gemaakt en hieruit bleek dat Mitchell weer voor

Personalia
twee weken in het gips moest. Op het moment van schrij-
ven is Mitchell aan het revalideren en mag hij wat loop-
werk doen. Mitchell veel succes met de revalidatie en
hopelijk zien we je weer snel terug op de velden.

Met onze erevoorzitter Ab Bakker gaat het redelijk na zijn
ziekenhuis opname in januari. Op dit moment schrijft hij
weer artikelen voor het clubblad en dat is een mooie af-
leiding voor hem. Ab een hartelijke groet van alle Sparta-
nen.

Sam ten Bos liep vorig seizoen een spiraalbreuk op in
scheen- en kuitbeen doorlopend tot de groeischijf in de
enkel. Nu, iets meer dan een jaar later, is hij sinds de win-
terstop weer volop in de training bij JO19-1 bezig en bijna
wedstrijdfit. Op 11 april worden de pinnen en schroeven
verwijderd die nog in zijn been zitten en daarna moet
alles in zijn herstel afgerond kunnen worden.

Of er tijdens het afgelopen jaar verschil in lengte tussen
beide benen is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk.
Hij heeft al een tijd helemaal geen last meer en we hopen
uiteraard dat straks na de laatste ingreep Sam weer snel
kan aansluiten bij de JO19-1 selectie.

De coördinator van het meidenvoetbal binnen Sparta,
Bob Reijnsdorff, heeft een geslaagde operatie gehad
dinsdag 7 maart. Er zijn nierstenen verwijderd die de pijn
veroorzaakten. Het herstel loopt voorspoedig en Bob is
inmiddels weer thuis. Hij is maandag 13 maart weer aan
het werk gegaan binnen de vereniging. Fijn Bob dat je
weer zo snel je werk bij Sparta kunt oppakken.

Op mijn teentjes kijk ik
Over het randje van de wieg
Dag broertje ik vind je lief

Geboren op 3 maart Guus Klönne, zoon van Yordie en
Nienke, broertje van Siem. Van harte gefeliciteerd met jul-
lie zoon en broertje. Heel veel geluk en gezondheid
samen.

Zaterdag 4 maart kregen Sem Middendorp en Sebas
Navis (Sparta JO9-5) een massief stalen doeltje op hun
voet met als gevolg allebei een gebroken voet. Hoe dit
kon gebeuren is niet bekend maar beide spelers zijn een
tijdje uit de roulatie. Sem en Sebas van harte beterschap
en we hopen jullie snel weer te zien op de velden.
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De afgelopen maanden in en rond de winterstop lagen
de activiteiten van de Supporters Vereniging op een laag
pitje. Natuurlijk hadden we 23 december onze goed be-
zochte Kerstbingo en ook de Oudejaarsborrel van 29 de-
cember was weer gezellig druk.

Bij de Martin Visser Snertloop op 7 januari werden we ge-
dwongen door de sneeuwval om de gehele loop op ons
sportpark te laten plaatsvinden. De prestaties waren er
echter niet minder om.

Voor de komende maanden heeft de SV weer een geva-
rieerd programma samengesteld:

Vrijdag 7 april Paasbingo 20.30 uur

Supporters Vereniging

Woensdag 12 april
Eieren Zoeken voor JO9 en Mini’s 14.30 uur
Vrijdag 21 april Sparta Quiz 20.30 uur

Ook zal de SV aanwezig zijn op de volgende toernooien:
Finaledag van de Beltona Beloften competitie 3 juni.
Kelderklastoernooi zaterdag 10 juni.

Zeven tegen zeven zaterdag 17 juni.
Inschrijven voor het zeven tegen zeven toernooi kan al-
leen via de website www.sparta-enschede.nl

Ook gaat de SV weer poffertjes bakken eind april/mei
voor onze jeugdteams. De data worden nader bepaald.

Op de zaterdagmorgen kwam hij altijd even bij Sparta
langs voor een praatje. We wensen de familie veel
sterkte met dit verlies.

Bedankje
Bij deze wil ik de barcommissie en de schoonmaakploeg
hartelijk danken voor de leuke attentie die ik na mijn lies-
breuk operatie mocht ontvangen.

Herman Hembrecht

Zaterdag 11 maart kwam Daan Douwsma, speler van
JO17-1, ongelukkig ten val. Hij probeerde de val op te van-
gen met zijn arm maar het resultaat was een dubbele
armbreuk. Een operatie was niet noodzakelijk omdat het
een mooie breuk was. Nu eerst vier weken in het gips en
daarna begint het herstel met de fysio. Daan veel succes
met de revalidatie.

Op 12 maart overleed op 89 jarige leeftijd de heer Rutten.
Bij de ouderen bekend als de terreinmeester van Vosta.

Deelname vanaf de A jeugd

ZATERDAG 17 JUNI
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Wij zijn allen, kwetsbare mensen die veelal leven in een
gevoel van geluk en ook soms plotseling en onverwacht
moeten gaan leven in een tranendal. Vreselijk en heel
moeilijk, ik spreek uit ervaring.

Je vraagt waarom, en hoe kom ik hier doorheen. De weg
die je dan moet gaan is definitief en onomkeerbaar. Wat
is het dan fijn als je nog zorgzame kinderen hebt en sport-
vrienden die met je meeleven. Opnieuw spreek ik uit er-
varing.

Natuurlijk word je lid om te kunnen voetballen. Tevens
word je onderdeel van onze cultuur. Een onderdeel daar-
van is het onderhouden van vriendschap en het omzien
naar elkaar in lief en leed. Dat is Sparta ten voeten uit en
dat moeten we koesteren. Nu en altijd. Samenwerken
met andere verenigingen is goed en nuttig. Voor de toe-
komst moet je niet bang zijn veranderingen, c.q. verbete-
ringen aan te brengen in voetbaltechnische zaken, zowel
als in verbetering van onze accommodatie.

Dat moet, anders is er stilstand en dat is achteruitgang.
Ik heb begrepen dat aan dit uitgangspunt wordt gewerkt.
Een goede zaak!!

Een onderwerp dat eveneens onze aandacht vraagt is:
RESPECT! Onze zeer gewaardeerde kaderleden, die lei-
ders zijn, moeten ons daarin voorgaan. Daar mankeert
nog wel eens wat aan, heb ik begrepen. Ik begrijp wel
dat je wilt opkomen voor de jongens/meisjes in je elf-
tal/team, als je vermeend onrecht constateert bij de
scheidsrechter, maar dat geeft je nog geen vrijbrief om

Wij zijn allen, kwetsbare mensen
een loopje te nemen met het respect voor hem/haar. Be-
heers je en geef het goede voorbeeld als onderdeel van
onze cultuur. Het is belangrijk voor ons allen en met name
voor onze jeugd!

Hier ligt ook een opdracht voor de commissie Fair Play.

Nu iets anders: De “Zeister Wijsheid” wil een verandering
in de opzet van ons pupillen-voetbal. Ik geloof daar niet
zo  in .In 1974 werden we 2e op het wereldkampioen-
schap en in 1988 Europees kampioen met mannen die
een opleiding begonnen zijn als pupil bij de F-jes en in de
huidige opzet zich vervolgens verder hebben ontwikkeld. 

Dus zo slecht is het niet met de pupillen opleiding in ons
voetballand anno 2017. Mogelijk zouden we de voorstel-
len het voordeel van de twijfel kunnen geven. Gelukkig is
dat de verantwoordelijkheid van de technische commis-
sie en het bestuur.

Mijn opmerkingen zijn niet gestoeld op enige (gedetail-
leerde) kennis van zaken. Het gaat mij om de jongste
jeugd zoveel mogelijk voetbalplezier te laten genieten. De
nieuwe opzet van Zeist wil dat plezier verbeteren. We zijn
niet overtuigd, laten we afwachten.

Succes in de 2e seizoenshelft!

P.S. Dank voor al uw medeleven via bezoeken, telefoon-
tjes en kaarten. Het doet je zo goed!

Ab Bakker

ACTIVITEITEN PROGRAMMA

APRIL

Vrijdag 7 april Paasbingo 20.30 uur clubgebouw

Woensdag 12 april Eierenzoeken JO9 en mini’s 14.30 uur clubgebouw

Vrijdag 21 april Sparta quiz 20.30 uur clubgebouw

JUNI

Zaterdag 3 juni Finale Beltona Beloften Toernooi 10.00 uur sportpark

Zaterdag 10 juni Kelderklasse toernooi 10.00 uur sportpark

Zaterdag 17 juni Zeven tegen zeven 10.00 uur sportpark
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Als bestuur van een voetbalvereniging zijn wij dagelijks
bezig met alle beslommeringen rondom de club. Vele on-
derwerpen passeren de revue. Het ene onderwerp is
voor ons als voetbalmensen wat makkelijker te overzien
dan het andere. Een recent lastig vraagstuk omtrent het
gebruik van rubbergranulaat op onze kunstgrasvelden
heeft ons flink bezig gehouden.

Wij kunnen ons voorstellen dat de uitzendingen van Zem-
bla (en andere berichtgevingen) zorgen voor onrust bij
onze leden. Ook bij ons was deze onrust aanwezig. En-
kelen van ons zijn immers zelf actief op de velden en heb-
ben zelf ook kinderen voetballen bij Sparta.

Na de eerste uitzending van Zembla is er door verschil-
lende partijen onderzoek gedaan naar het rubbergranu-
laat op de kunstgrasvelden van Sparta. De KNVB heeft in
samenwerking met het RIVM onderzoek gedaan naar het
gebruikte rubbergranulaat. Ook de brancheorganisaties
Vereniging Band en Milieu en VACO hebben een onder-

Informatie Rubbergranulaat

zoek gedaan naar de rubberkorrels op de velden van
Sparta.

Naar aanleiding van deze recent gedane onderzoeken
hebben wij contact gehad met het RIVM en de GGD. Het
RIVM en de GGD hebben aangegeven geen aanleiding te
zien om hun advies te wijzigen. Het advies luidt dat er ge-
sport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubberg-
ranulaat. De KNVB en de Gemeente Enschede volgen het
standpunt van het RIVM en de GGD.

Als bestuur zijn wij van mening hetzelfde standpunt in te
nemen als de KNVB en de gemeente Enschede.  Wij ver-
trouwen er op dat de gedane onderzoeken en de con-
clusies hiervan op een uiterst zorgvuldige manier zijn
gedaan. De kunstgrasvelden zullen we dus in gebruik
houden voor wedstrijden en trainingen.

Het bestuur
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Het is zondagochtend, ik luister naar prachtig en ontroe-
rend orgelspel van K. Jan Mulder, via de tablet, een mo-
ment van inspiratie en nadenken. Mijn gedachten zijn bij
het verleden van onze vereniging, waar de basis werd
gelegd van onze cultuur. Zonder verleden is er geen
heden. We zijn veel dank verschuldigd aan onze sport-
vrienden van weleer. Zij creëerden het ambitieuze, spor-
tieve en culturele beleid. Daar is tot op heden geen
wijziging in aangebracht, gelukkig.

Natuurlijk leven we in een sterk veranderde wereld en
wordt in dit verband naast ons technisch beleid ook aan-
dacht gevraagd voor sociaal maatschappelijk beleid dat
met name onze positie in de wijk een plaats moet geven.
Voor ons bestuur is het complex en mogen we gelukkig
zijn dat mannen en vrouwen hun vrije tijd willen beste-
den aan bovenstaande zaken. Veel wijsheid gewenst!

Zonder heden geen toekomst. Herinneringen verbinden
wat ons oog niet meer ziet. In die verbondenheid gaan
we samen via het heden op weg naar de toekomst. Die
toekomst ziet er best goed uit voor Sparta. Een gevolg van
goed beleid, al kan het transparanter. Je moet je wel be-
vinden binnen de voetbalvereniging waarvoor je hebt ge-
kozen.

Er bestaat ook verenigingstrouw waarin bijvoorbeeld
onze sympathieke sportvriend en aanvoerder van Sparta
1, Tim Jongman ons allen voorgaat. 400 wedstrijden in
het eerste!!!’

Nooit voor een andere club gevoetbald, terwijl menige
club in de rij stond. Dat is naar mijn hart. Beste vriend, ook
van mijn kant, van harte met deze unieke sportloopbaan,
waaraan, zo ik heb begrepen, nog geen einde komt. Fan-
tastisch, het ontroert me.

Dankbaarheid
De voetballer Tim, die wint en verliest maar toont dat een
goede verliezer ook een winnaar is. Zo is het. Hij zou, wat
mij betreft, gezien het bovenstaande, wel in aanmerking
mogen komen voor een erelidmaatschap.

We hebben vanwege de inzet van veel sportvrienden en
vriendinnen op voorhand niet al te veel zorgen te maken
over de kwantiteit van onze club, maar ons wel blijvend te
richten op de kwaliteit. Kwaliteit bewaken geldt met name
ook dat we o.a. seksueel misbruik een voornaam aan-
dachtspunt geven. Een landelijk probleem waar iedere
club mee kan worden geconfronteerd.

Veiligheid voor onze kinderen is een prioriteit, een hoge
prioriteit. Ook moeten we beleidsmatig staan voor de
handhaving van de C voor onze vereniging. Het is de
identiteit, die we ruim moeten toepassen. Een ieder die
dit onderschrijft of minimaal daarvoor respect toont, is van
harte welkom en mag zich Spartaan noemen.

Bij mijn laatste bezoek aan onze destijds hoogst ge-
waardeerde ere-voorzitter meneer Jas (Jasper) Meere,
heb ik, op zijn uitdrukkelijk verzoek, beloofd, voor zover
het binnen mijn competentie ligt, nooit de C (identiteit) weg
te halen voor onze verenigingsnaam. Ik hoop van ganser
harte dat het ook “straks” na mijn afscheid van het leven,
niet anders zal zijn.

Wij feliciteren elkaar met het 96-jarig bestaan. We nade-
ren de 100 jaar. Het is voor de voorbereiding kort dag.

Een hartelijke groet voor u allen.

Ab Bakker

vrijdag 21 april
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Jeroen Niks nieuwe hoofdtrainer Sparta

In december 2016 werden de bezoekers van
onze website in kennis gesteld van de komst van
Jeroen Niks als nieuwe hoofdtrainer van Sparta
met ingang van het seizoen 2017/2018. In deze
editie van Sparta Klanken hoog tijd voor een
nadere kennismaking en introductie.

Jeroen, stel jezelf eens voor (privé, carrière als
voetballer, carrière als trainer)
Hallo Spartanen! Mijn naam is Jeroen Niks, ik ben 36
lentes jong en woonachtig in Rijssen met mijn vrouw
Sandra en samen hebben we 1 dochter (Meis) van
ruim 1,5 jaar.

In het dagelijks leven ben ik hoofd verkoop projectin-
richting bij Heutink Primair Onderwijs in Rijssen. 

Mijn carrière als voetballer is begonnen bij DOS ’37 in
Vriezenveen waar ik de jeugd heb doorlopen tot en
met de C1.

Vervolgens heb ik 6 jaar bij Heracles Almelo gespeeld
tot en met de selectie, echter geen debuut mogen
maken in het betaald voetbal vanwege o.a. zwaar
blessureleed.

Na deze zeer leerzame periode heb ik 3 jaar bij Excel-
sior’31 gespeeld om vervolgens terug te keren op mijn
oude nest (DOS’37) waar ik nog 8 fantastische jaren
heb beleefd.

Tijdens mijn actieve spelers carrière werd mij al snel
duidelijk dat het vak trainer/coach me enorm aan-
sprak. Bij DOS ’37 heb ik vervolgens D1 en A1 getraind
en ben 1 jaar assistent bij het 1ste geweest om vervol-
gens de stap te maken als hoofdtrainer.

De afgelopen 4 jaar ben ik hoofdtrainer geweest bij
VV Den Ham.

Waarom Sparta als volgende stap in jouw
carrière?
Na 4 jaar Den Ham werd het inderdaad tijd voor de
volgende stap. In mijn laatste seizoen als trainer bij
Den Ham ben ik bezig met de cursus trainer/coach 1
welke ik de komende maanden ga afronden.
Met dit papiertje op zak is de beperking er af om maxi-
maal 2de klasse te mogen trainen. En dat is een van
de redenen waarom Sparta een perfecte stap is in
mijn carrière.

Een mooie club met een rijke historie, goede uitstra-
ling en gezonde ambities. De ambitie om een stabiele
1ste klasser te zijn is een goede match met mijn per-
soonlijke ambities en ontwikkeling. Om deze doelstel-
ling te bewerkstelligen zullen we deze ontwikkeling
samen moet aangaan, een mooie uitdaging voor mij
en iedereen die hierbij betrokken is.

Daarnaast heb ik Sparta altijd ervaren als een warme
vereniging met veel liefhebbers voor het spelletje en
dat spreekt mij enorm aan.
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Hoe zou je jouw voetbalvisie willen omschrijven?
Ik ben een liefhebber pur sang en dat zie je terug in mijn
visie. Ik verwacht van mijn team dat het initiatief neemt en
veel positieve energie uitstraalt. Ik heb een bloedhekel
aan negatief gedrag.

Op het veld zou dit vertaald moeten worden in gevarieerd
aanvalsspel met veel beweging in een organisatie (for-
matie) welke flexibel is waardoor je snel kan schakelen
tussen meerdere varianten.

In Nederland spelen we in 99% van de gevallen in een
en dezelfde formatie met dezelfde principes welke als
voordeel heeft dat het herkenbaar is maar mi als nadeel
heeft dat het voorspelbaar en statisch is. Iets vernieu-
wends zou niet verkeerd zijn en daar wil ik naar op zoek! 
Dit vraagt veel van spelers maar ik ben ervan overtuigd
dat de kwaliteiten hiervoor aanwezig zijn.

Wat zijn de eerste indrukken van de club en de
huidige selectie?
Zeer positief. In de gesprekken welke ik gevoerd heb rond
mijn aanstelling heb ik een duidelijk beeld gekregen van
de club en de mensen binnen de club.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen als nieuwe
trainer moet je de grote lijnen in deze periode wegzetten
zonder dat de huidige trainers en spelers hier iets van
merken. Dus op de achtergrond hebben we al wat zaken
geregeld zoals het formeren van de begeleiding en het
inventariseren van de huidige groep. En deze geluiden
zijn positief.

Voor wat betreft de huidige selectie weet ik natuurlijk wel
het een en ander aangezien we bij elkaar in de compe-
titie zitten en voor de winterstop een dikke nederlaag (5-
2) hebben geleden bij Sparta.

Hiervoor willen we natuurlijk graag revanche nemen en
we gaan kijken of dat gaat lukken op zaterdag 1 april ( en
dat is geen grapje … ).

Voor de rest ken ik een aantal spelers waar ik tegen heb
gespeeld (Daan Akkerman, Erik Wassens en Tim Jong-
man) en Ronald te Morsche en Kevin Krommendijk ken ik
nog uit mijn periode als assistent trainer bij DOS’37. 

De samenstelling van de groep is goed en heeft vol-
doende kwaliteit. Echter voor 1ste klasse niveau is mijn in-
ziens de groep te smal en zullen er nog stappen gemaakt

moeten worden! Uiteraard hoop ik dat Sparta dit seizoen
met een prijs zal afsluiten!

Wat hoop je voor en met Sparta te bereiken?
Voor de korte termijn verwacht (hoop) ik dat we als team
(spelers en begeleiding) een goede aftrap kunnen maken
waarin we elkaar)s) (sterke en zwakke punten) snel leren
kennen wat de basis moet worden voor een goede sa-
menwerking.

Daarnaast moeten we resultaat halen, wedstrijd winnen
met een duidelijke spelopvatting en als team en individu
een mooie ontwikkeling gaan doormaken welke uitein-
delijk moet leiden tot een stabiele 1ste klasser. 

In de onderlinge samenwerking vind ik positief en pro ac-
tief gedrag belangrijk en open en eerlijke communicatie. 

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt aan de lezers
van Sparta Klanken?
Ik wens Sparta veel succes in de laatste fase van de com-
petitie, m.u.v. de wedstrijd van 1 april. Verder kijk ik uit
naar komend seizoen en gaan we er samen een mooie
periode van maken!
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Met ingang van het nieuwe seizoen gaat Michel
Weiss stage lopen bij het eerste elftal van Sparta.
Michel is geen onbekende bij Sparta, vijf seizoe-
nen speelde hij in het eerst elftal. Na een aantal
jaren speler te zijn geweest van ’t Centrum is Mi-
chel dit seizoen de hoofdtrainer van diezelfde club.
Een nadere kennismaking met Michel.

In het komende seizoen ga je stage lopen bij
Sparta, zin aan?
Ja, daar heb ik zeer zeker zin aan. Het is voor mij een
mooi gegeven dat ik bij een club waar ik een aantal jaren
actief ben geweest als speler, mag terug komen om mijn
volgende trainersdiploma te halen. Tevens is het een
mooie uitdaging om Jeroen Niks te assisteren en hoop
mijn bijdrage te kunnen leveren aan een succesvol sei-
zoen.

Jullie hebben al samen gespeeld bij Heracles?
Klopt inderdaad, we zijn samen begonnen in de jeugd
en hebben de gehele jeugdopleiding tot aan de senioren
samen in 1 elftal gespeeld. Jeroen stond in de spits en ik
was rechtsbuiten,  vooral in de jeugd waren we een goed

Michel Weiss gaat
stage lopen bij
Sparta voor
oefenmeester 2

duo, ik als aangever en Jeroen als afmaker. Het was een
schitterende mooie tijd, we stonden bijna elke dag op het
veld en heb er veel geleerd van goede trainers en spelers.

En dan nu herenigd als trainersduo, wie wordt nu
de aangever?
Van aangever en afmaker is natuurlijk geen sprake, als
trainersduo kun je het vertalen in dat ik moet zorgen dat
ik hem aanvul en ondersteun op momenten dat het ge-
vraagd wordt.

Voor hem is het prettig dat ik de club al ken dat is voor Je-
roen al een stuk makkelijker binnenkomen. De hereniging
al trainersduo kwam eigenlijk uit de lucht vallen. We kwa-
men in gesprek na de wedstrijd Sparta - Den Ham, zijn
naam werd genoemd in de wandelgangen en ik had net
akkoord op een stageplek bij Sparta 1.

Toen hij werd aangesteld vroeg hij mij of ik de cursus en
een rol als assistent kon combineren en van het één
kwam het ander, ik kon me er goed in vinden en Jeroen
had er ook een goed gevoel bij na een paar gesprekken
met elkaar gevoerd te hebben. We hebben nu al veel
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contact en doen ons werk op de achtergrond zodat we
goed beslagen ten ijs komen.

Even terug naar je eigen loopbaan als speler,
voor welke verenigingen heb je gespeeld?
Pff dan moet ik even denken, ben begonnen in de jeugd
bij de Enschedese Boys, vanaf de B1 Heracles Almelo tot
aan mijn 19e. Daarna Sparta, een jaartje Tubanters, wat
ik toen een uitdaging vond want dat speelde destijds
hoofdklasse.

Weer terug naar Sparta met als hoogtepunt het kampi-
oenschap in 2004, daarna door werkomstandigheden
ben ik op de zondag gaan voetballen dat was bij Eiler-
mark en toen ik dertiger werd ben ik bij de club van mijn
vader gaan voetballen, 't Centrum. 
Best veel als ik er aan terug denk, heb niet altijd de juiste
keuzes gemaakt en heb daar best wel spijt van. Had er
meer uit kunnen halen vooral de periode na Heracles had
ik een aanbieding van VFR Aalen en van Go Ahead op
zak, vond ik te ver rijden toen, echt dom. Dat kwam omdat
ik te makkelijk was, een "lamzakje'' zei mijn vader wel-
eens. Maar ja kan het helaas niet meer terug draaien. 

Je bent een jaar trainer geweest van ’t Centrum,
hoe is dat bevallen om de eindverantwoording te
dragen?
Dat is zeker goed bevallen, vind het heerlijk om op het
veld te staan en training te geven en op wedstrijddagen
te coachen en een strijdplan te bedenken. Dan is het ook
mooi om te zien dat het wordt uitgevoerd en het doet je
goed om bepaalde jongens te zien groeien in hun ont-
wikkeling.

Echter is er zeker bij zo'n kleine vereniging waar ik actief
was dingen waar je tegen aanloopt wat je tegen staat
zoals de opkomst op trainingen, slechte velden en het feit
dat je als trainer bijna alles zelf moet doen. Soms was ik
trainer, leider, materiaalman en was ik regelmatig jon-
gens aan het intapen of losmaken voor een wedstrijd. 

Ook het invullen van het wedstrijdformulier op sportlink
deed ik zelf, simpelweg omdat er niemand voor was. Dat
vergt veel van je maar aan de andere kant word je daar
heel snel volwassen van als trainer.

Reden dat ik gestopt ben is dat ik daar aan m'n plafond
zit en ik ben al 3 jaar bij het 1e elftal betrokken dus het
werd tijd. Ben hongerig, leergierig en ben toe aan een
nieuwe uitdaging. Ik wil me als trainer ontwikkelen dan is
Sparta een fantastische club en wel een paar stappen
hoger op elk vlak.

Een nieuwe spelersgroep waarvan je alleen Tim
Jongman kent, daar heb je nog mee samen
gespeeld in het eerste?
Van de huidige spelersgroep ken ik Tim het beste. Ook
Daan ken ik daar heb ik in het verleden weleens tegen
gespeeld. Maar met Tim heb ik inderdaad een paar sei-
zoenen in het 1e gespeeld. In 2004 samen kampioen ge-
worden, was een schitterend jaar en kon het goed vinden
met Jongman binnen en buiten het veld. Kan zijn legen-
darische woorden nog herinneren als hij een verkeerde
pass gaf en er werd wat van gezegd, riep hij altijd 'wa
moek ta', hilarische momenten waren dat altijd in het
veld. Goede gozer en een echte clubman, dat zie je zeker
in deze tijd niet meer.

Je hebt nog meegedaan tegen Rietmolen en nog
gewonnen ook?
Ja dat mag eigenlijk nooit gebeuren maar zoals ik al eer-
der aangaf bij zo'n kleine club kun je bij te veel blessures
en schorsingen niet of nauwelijks terug vallen op je 2e elf-
tal, met alle respect voor die jongens maar het verschil is
te groot. We misten in totaal 6 spelers door verschillende
redenen en deze wedstrijd moest gewonnen worden dus
na kort overleg heb ik de schoenen maar aangetrokken
en lekker laatste man gespeeld en gewonnen ook nog
inderdaad, moet zeggen dat het me wel mee viel maar
de dagen erna had ik flinke spierpijn maar dat kan ook
niet anders. Ik ga er van uit dat het de laatste keer was
maar je weet het maar nooit, vorig seizoen en het seizoen
daarvoor moest ik door omstandigheden ook al opdra-
ven in de nacompetitie, kan eigenlijk niet maar nood
breekt wetten.

Michel bedankt voor je tijd en wil je nog wat kwijt
hier?
Het enige wat ik nog te melden heb is dat ik blij ben dat
ik deze uitdaging mag aangaan en zal me dan ook voor
200% inzetten voor het team en uiteraard voor de club.
Heb me altijd prettig gevoeld hier en word altijd hartelijk
ontvangen door de mensen, het voelt een beetje als thuis
komen. Heb hier als speler hele fijne tijden meegemaakt
en weet zeker dat het straks niet anders is. Kan niet wach-
ten tot het begint.

Dat kwam omdat ik te makkelijk was,
een "lamzakje'' zei mijn vader weleens.
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Op zaterdag 10 juni a.s. gaat het zesde elftal de 1e editie
van een lagere elftallen toernooi organiseren onder de
naam van: 'Het Kelderklasse Toernooi'. Het toernooi wordt
groots aangepakt. Zo hebben zich inmiddels 16 teams
aangemeld (waaronder Sparta 4, 5 en 6), zijn er gedu-
rende de dag activiteiten en wordt er afgesloten met een
feest met live-muziek. De aanvang zal om 10:00 uur zijn
en het programma gaat door tot circa 21:00 uur.

Wij willen laten zien dat cvv Sparta Enschede naast de
prestatievereniging ook een gezellige vereniging is waar
plek is voor de minder getalenteerden onder ons. In ver-
houding heeft Sparta weinig seniorenelftallen en willen
onder andere door dit toernooi de andere kant van Sparta
laten zien.

Buiten het belang van Sparta, staat het lagere elftallen
voetbal, oftewel het ‘kelderklasse’ voetbal centraal. Hier
vind je voetballers die nog voetballen met de reden
waarom ze ooit zijn begonnen, plezier. Alleen hier vind je
nog de rasvoetballers die niet voor een paar centen naar

Het Kelderklasse Toernooi
de buurman verhuizen. Hier vind je de voetballers die de
club geld opleveren in plaats van kosten. Hier vind je de
voetballers die een hecht team en daarnaast vrienden
zijn.

Deze voetballers verdienen aan het einde van het seizoen
één dag waar zij, en niet de zogenaamde vedettes, in het
middelpunt staan. Voor het toernooi hebben zich dan ook
al meerdere teams aangemeld. Voor dit toernooi zijn wij
nog altijd op zoek naar sponsoren, voor een vakje van 50
bij 50 cm op ons sponsordoek betaald u slechts €25,-.
Door deze sponsoring kunnen wij deze dag onvergete-
lijk maken voor de deelnemende teams. Meer informatie
kunt U hiervoor krijgen door een email te sturen naar
kelderklassetoernooi@gmail.com.

Rest mij nog om u uit te nodigen om op 10 juni te komen
genieten, niet per se het beste voetbal, maar wel van een
hele mooie en gezellige dag. Graag zien wij u terug op
zaterdag 10 juni.

Vrijdag 27 januari is er na jaren weer een darttoernooi
georganiseerd bij Sparta. De opgaven in aanloop van het
toernooi stroomden binnen wat resulteerde in 32 aan-
meldingen.

Een aantal vrijwilligers  zorgden ervoor dat er 8 banen op
gezet werden voor deze avond. 

De eerste ronde werd er fanatiek gegooid en de span-
ning was te voelen. In de eerste ronden moesten de dar-
ters van 301 met enkele uitgooi proberen door te stomen
naar de ‘winnaars knock-out’ ronde. Dit zorgde voor
spanning bij enkele gerenommeerde darters in ons mid-
den.  

Vanaf de tweede ronde werd er vanaf 501 gestart en
moest er dubbel uitgegooid worden. Er zaten mooie wed-
strijden bij waar de spanning voor enkelen zijn tol vergde.
In de finale van de verliezersronde was er een re-match
van de finale in 2003, Erik Tent - Peter Friskus. Erik won de
wedstrijd zonder een leg af te staan met 2-0.

De Finale van deze dart avond ging tussen Tom Puper en
Xander Enderman. Het waren geduchte tegenstanders
wat resulteerde in een spannende finale met de uitein-
delijke winnaar, Xander Enderman(2-1)

Een geslaagd toernooi, gezellige avond voor herhaling
vatbaar.

Dartavond geslaagd
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Op een werkelijk zonovergoten zaterdagochtend
heb ik de wedstrijd Sparta M011 tegen Berghuizen
M011-1 bezocht.

Het team, dat onder leiding staat van trainer Bob Reyns-
dorff en leidster Marian Brendel, is een mengelmoesje.
Een aantal meisjes speelt nog maar een half jaar voetbal
en het team bestaat uit een paar F’jes, een paar 1e jaars
E’tjes en een paar 2e jaars E’tjes.

Het meisjesvoetbal is een tak van de voetbalsport die be-
hoorlijk in de lift zit. Nu er meer en meer aandacht be-
steedt wordt op bijvoorbeeld televisie is dat ook te merken
op de velden. Bij Sparta tellen we ondertussen 73 jonge-
dames die lid zijn.

Voor de wedstrijd leerde ik dat de dames een heuse pre-
mie in het vooruitzicht hadden. Bij een overwinning zou-
den de voetbalsterren in de dop een ijsje mogen
verwachten. In combinatie met het mooie zonnige weer
zou dat absoluut niet verkeerd zijn!

In de eerste helft viel Berghuizen op door veelvuldig te
combineren. Waar Sparta het vooral deed met individuele
akties waren de groen-witte dames uit Oldenzaal vaak
op zoek naar elkaar. Met een paar goede ballen kon het
dan zomaar gebeuren dat een speelster van Berghuizen
ineens voor de Sparta-keeper stond.

Vroeg in de wedstrijd werd het daardoor 0-1. Na deze
goal veranderde het beeld niet echt. Er werd nog steeds
veel gecombineerd aan Oldenzaalse zijde. Een paar keer

Sparta M011-1 - Berghuizen M011-1

werd het dan ook behoorlijk gevaarlijk voor de Sparta
goal. Maar toch bleef het vrij lang 0-1.

Het lukte Sparta een aantal keer om gevaarlijk te zijn.
Door goed verdedigen door Berghuizen en een klein
beetje pech kreeg Sparta niet de gelijkmaker op het sco-
rebord. Dat de 0-2 op een gegeven moment genoteerd
kon worden, wekt ook niet echt verbazing. En dat was op
zich terecht.

Door de tweede tegengoal leek het wel of er iets ge-
beurde aan Sparta-kant. Het combineren, zoals dat zo
mooi door Berghuizen werd uitgevoerd, bleef uit bij
Sparta. Maar er kwam een bepaalde vechtlust voor in de
plaats. De tegengoal was een terechte beloning voor het
harde werken. Maar nu die gelijkmaker nog, en het liefst
voor de rust!

Waar in het eerste gedeelte van de eerste helft de bal
vooral richting de Sparta goal ging, was het nu omge-
keerd. Meer en meer werd het doel van Berghuizen op-
gezocht. Met een paar snelle uitvallen was het wachten
op de gelijkmaker.

De 2-2 was een mooi resultaat van snel en aanvallend
voetbal. En de blijdschap was goed merkbaar op het veld.
Maar geen tijd om het uitgebreid te vieren want de ge-
lijkmaker smaakte duidelijk naar meer! Met nog een paar
minuten op de klok zou een voorsprong een totale om-
mekeer in de wedstrijd betekenen.

Door een snelle uitval van Berghuizen kwam de bal weer
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eens een keer voor de Sparta goal. De bal werd hard voor
de goal geschoten en in een uiterste krachtsinspanning
om de bal te stoppen stuiterde de bal van een Sparta-
voet over de doellijn. Opnieuw een voorsprong voor Berg-
huizen!

In de rust was het tijd voor een bespiegeling. Duidelijk
was al wel dat er meer samengespeeld moest worden.
Als dat zou lukken, zou het nog wel goed kunnen komen
met de wedstrijd. De belofte van een ijsje bij een over-
winning werd nog maar eens gedaan.

De tweede helft werd al gauw duidelijk dat de aanwijzin-
gen in de rust vruchten afwierpen. Er werd veel meer sa-
mengespeeld. Beide ploegen waren nu ook veel meer in
evenwicht en het was dan ook reuzespannend om te zien
of het Sparta nog zou lukken om gelijk te maken.

Berghuizen liet zich echter niet onbetuigd en beet goed
van zich af. Sparta deed er alles aan om zo gevaarlijk mo-
gelijk te worden maar wat het team ook probeerde, de
zo gewenste goal en daarmee de gelijkmaker kwam er
maar niet.

Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter kun je
stellen dat het een leuke wedstrijd was. Vooral in de
tweede helft was duidelijk dat beide ploegen gelijk op-
gingen. Het is dan ook erg jammer dat de wedstrijd ver-
loren ging in de eerste helft. Maar zo zie je maar weer:
door samen te werken bereik je het meeste. Vanaf nu elke
wedstrijd letten op elkaar en de bal naar elkaar toe spe-
len en dan komen de punten vanzelf.



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
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Padangstraat 66 7535 AE Enschede
Telefoon 053 - 432 48 72

e-mail: info@kapsalongerard.nl
www.kapsalongerard.nl

GERARD
Niet zo maar een kapsalon.....  

Hairteam

Kapsalon Gerard straalt een gezellige en authen-
tieke sfeer uit waardoor de klanten zich op hun
gemak voelen. Mede door de warme inrichting en
de klantvriendelijke benadering van onze 11 profes-
sionele medewerkers wordt uw bezoek aan onze
kapsalon een prettige ervaring.   Voor de zeer jeug-
dige bezoekers van Kapsalon Gerard is er een extra
ruimte ingericht waar de kids zich precies thuis voe-
len en de keuze hebben om op een motor of in een

auto geknipt te worden.
Hierdoor wordt het be-
zoek aan de kapper een
uitje voor de kinderen. 
Aarzelt u niet en kom
gerust eens langs om
zelf te oordelen over
onze kapsalon.

Mike Sessink
Roomweg 52  7523 BR Enschede

T. 053 760 1000 · M. 06 4308 1717
www.sessink.tv · info@sessink.tv
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De tussenstand in de penaltybokaal na acht speelrondes.

Nog steeds op plek 1 Sparta JO11-1 met een gemiddelde van 0,444.

Vaste doelman is Matt Kleinsman die in deze negen rondes al 228
strafschoppen op zich af zag komen waarvan er 66 doel troffen.

Penaltybokaal Sparta JO11 en MO11

Sparta JO11-5 met doelman Matt Kleinsman Sparta JO11-6 met doelman Matt Kleinsman

Sparta JO11-7 met doelman Matt Kleinsman Sparta JO11-8 met doelman Matt Kleinsman

De Stand:
1. Sparta JO11-1 0,444
2.Sparta JO11-3 0,407

SpartaJO11-2 0,407
3.Sparta JO11-6 0,333
4.Sparta JO11-7 0,286
5.Sparta JO11-5 0,208
6.Sparta JO11-8 0,190
7. Sparta MO11-1 0,167
8.Sparta JO11-4 0,125



word

lid !
24 uur per dag door

heel Europa

J. van Vonno

Preludestraat 118
7534 XL Enschede
Tel. 053 - 461 35 76

Mob. 06 - 11 35 62 14

Winkelcentrum ‘t Ribbelt
Ribbelerbrinkstraat 57
7531 CB Enschede
Telefoon 053 - 435 02 27

Winkelcentrum ‘t Stroink
Veldhoflanden 10

7542 LA Enschede
Telefoon 053 - 434 52 80

Goed brood op uw bord is
energie voor elke sport!

Bus iness Club
LID VAN DE

“Uw groenteman” Pompoen

Winkelcentrum
Boswinkel Enschede
Tel: 053-4313458
info@uwgroentemanpompoen.nl
www.uwgroentemanpompoen.nl

“Ook voor al uw
fruitgeschenken”
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Gemiddeld drinken we in Nederland 165 liter koffie per
jaar. Wereldwijd wordt een duizelingwekkende 400 bil-
joen koppen koffie op jaarbasis geschonken. In Neder-
land is koffie veruit de meest populaire drank.

Koffie is ontdekt in Ethiopië. En zelfs zover van Nederland
is het uitspreken van het woord ‘koffie’ voldoende om een
kop geurende koffie voorgezet te krijgen. In welke taal
dan ook, de klank voor het bestellen van de drank is na-
genoeg overal ter wereld hetzelfde. Dat koffie zo’n be-
langrijke drank is, komt misschien ook wel door de
oorsprong van het woord. Quaweh, het oorspronkelijke
woord voor koffie, betekent zoveel als sterkte. Of macht. 

En gesproken over sterk: wist je dat sterke koffie eigenlijk
gezonder is dan slappe koffie of cafeïne-vrije koffie? Hoe
donkerder de bonen, des te meer smaak maar minder
cafeïne. Bij donkere bonen wordt namelijk meer cafeïne
verbrand maar levert meer smaak op. ‘s Morgens goed
wakker worden met een kop koffie? Neem dan dus ca-
feïne-vrije koffie! 

In de kantine van een voetbalvereniging zijn heel veel din-
gen belangrijk. Maar koffie is toch wel één van de zaken
die bovenaan elk lijstje van belangrijke zaken staan.

Bij Sparta is dat niet anders. Het begint al ‘s ochtends

Koffie

vroeg wanneer de allerjongsten hun wedstrijden spelen.
Ouders, opa’s en oma’s, leiders en trainers willen graag
een kopje koffie drinken wanneer ze binnen zijn. Op
dagen dat het programma overvol is, wordt aan de lo-
pende band koffie geschonken aan de koffiebar.

Het is regelmatig wachten op je bakje koffie. En dat is
zeker niet omdat er niet genoeg vrijwilligers aanwezig
zijn. Het is soms gewoon zo druk dat er niets anders op
zit dan geduld te hebben.

Overigens wordt er niet alleen koffie geschonken aan de
koffiebar. Ook thee en warme chocolademelk is er ver-
krijgbaar. Voor elk wat wils om de dag goed mee te be-
ginnen of een weldadig warme welkomstdrank te
nuttigen.

De ploeg die er voor zorgt dat de warme welkomstgroet
bij Sparta mogelijk is, bestaat uit de volgende kanjers:
Henriët Waanders, Hans van Limbeek, Wieb Jongman,
Renske van der Lippe, Betsy Hof, Henny Boomsma, Alice
Winters, Gerard de Graaf en Rianne Wittehaar.

Tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal is Lorette Fre-
riks gastvrouw in de bestuurskamer. Daar voorziet zij be-
stuursleden van Sparta en gasten van de tegenstander
van de dag en de scheidsrechter van koffie of een andere
versnapering.

Koffie is een bindmiddel om met elkaar te zijn of bij elkaar
te komen. In Nederland spreken we regelmatig af om
samen een bakkie te doen. Een mooi ‘excuus’ om bij
Sparta regelmatig met elkaar koffie te drinken. Als ver-
eniging komen we dan nog dichter tot elkaar. En het levert
de vereniging ook nog eens een leuk zakcentje op!



DE JONG
Raadhuisstraat 16, 7581 AA Losser, tel. 053 - 538 12 08

Koopcentrum Deppenbroek
Rijnstraat 76-78, Enschede, tel. 053 - 435 54 64

bloem en kado

Voetpunt.nl

Medisch-Pedicure
“Uw voeten mijn zorg”

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak of informatie

Harold Arp. S.N. Menkostraat 35 Enschede Tel:053-4332199 / 06-55544586

Voor al uw voetproblemen

HET PAKHUUS
Wilhelminastraat 28-30  te Enschede

n tijdelijke- of permanente opslag

n al vanaf € 2,90/m3 /p. maand BTW vrij

n verwarmde units

n camera- en alarm beveiligde ruimtes

n diverse afmetingen

n eigen toegangssleutel

Inlichtingen:

K . Claus  06-51316964

Kesler Makelaardij  074-2917628
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Sinds 1 september 2014 heeft ING zich voor drie
jaar met een intensief hoofdsponsorschap aan cvv
Sparta verbonden. cvv Sparta was één van de
amateurclubs in Nederland die uit bijna 800 aan-
meldingen beloond werd met het sponsorschap.

Met het sponsorprogramma wil de ING samen met de
KNVB het amateurvoetbal in Nederland verder vooruit
helpen. En dat krijgt een fantastisch vervolg! cvv Sparta
heeft een verlenging van drie jaar van het intensief hoofd-
sponsorschap binnengehaald.

Hard workpays off
Met het nieuws dat ING en de KNVB hun partnerschap
hebben verlengd tot en met 2022, werd ook aangekon-
digd dat de lopende contracten met de amateurclubs
worden verlengd. Natuurlijk niet zonder tegenprestatie. 

De PR afdeling van cvv Sparta heeft hard gewerkt aan een
pitch om in aanmerking te komen voor een verlenging
van het intensief hoofdsponsorcontract van wederom drie
jaar. Op basis van het voorstel, de omschreven uitdagin-
gen waar wij als club tegenaanlopen, de getoonde cre-
ativiteit, onze inzet en zeker ook de prettige samenwer-
king heeft ING de sponsorovereenkomst verlengd. De ver-
lenging is een mooi signaal van vertrouwen van ING in

Intensief hoofdsponsorschap van

ING met drie jaar verlengd
cvv Sparta. We hebben zin in de verdere samenwerking!”

Over ING
ING heeft zich voor een lange termijn verbonden aan de
KNVB en het Nederlandse voetbal. Het Nederlandse voet-
bal vooruit helpen, dat is de ambitie van ING. De bank
toont haar betrokkenheid bij de maatschappij door de on-
dersteuning van maar liefst 475 amateurverenigingen
verspreid door heel Nederland. In het amateurvoetbal
heeft ING een speciale aandacht voor welpen, maar ook
voor meisjes- en G-voetbal.

De samenwerking met de KNVB draait vooral om het ver-
sterken van het (amateur-)voetbal via verenigingen en
leden. Door specifiek het jeugdvoetbal verder te helpen
en door kennis en expertise met verenigingen te delen,
zijn de verenigingen beter in staat om het voetbal voor
hun leden te (blijven) organiseren.

Samen met de KNVB organiseert ING Kennisavonden bij
amateurclubs door het hele land. Experts geven inzicht in
veranderingen en delen tips om geld te besparen en in-
komsten voor de club te vergroten. Alle kinderen met
meer plezier laten voetballen, Oranje dichterbij brengen
en amateurclubs helpen financieel gezond te blijven, dat
is waarvoor ING zich inzet.



...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
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 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-voorz i t ters  en ere- leden

Overige
Beheerder clubgeb. Henri Goossen tel. 06-51424367
Beltona toernooi Mark Bönhke 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

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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