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Netzodruk Enschede
Ella Peddemors is met het Nederlands team MO16
naar het UEFA Development Tournament in Portugal
geweest.
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Er zijn veel voorbeelden van voetballende broers:
Frank en Ronald de Boer, Erwin en Ronald Koeman,
René en Willy van de Kerkhof.
Sparta Klanken
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Sparta Enschede 2018
Deze eerste Sparta Klanken van het jaar 2018 is weer
een feit. De tweede alweer van dit competitiejaar. Het
telkens weer schrijven en vullen van de Sparta Klanken is voor enkele zeer betrokken mensen en met
name natuurlijk voor de redactie- en opmaak groep,
weer veel werk. Respect hiervoor, waarbij er weer
menig uurtje gestoken wordt in de artikelen, die worden geschreven en geredigeerd.
Onze Sparta Klanken zijn nog ouderwets schriftelijk. Er
wordt echter wel met enige regelmaat de vraag gesteld,,
of het clubblad in de huidige vorm moet worden gehandhaafd.
De vrijwilligers achter het verschijnen van dit blad doen
dit alles, om u als Spartaan te informeren over het reilen
en zeilen van onze vereniging. Het gaat dus om de informatie van alle activiteiten binnen de club, de prestaties
van sommige teams in de competities, de aandachtsvelden bij de jeugd, de vaste rubrieken, de advertenties van
onze zeer gewaardeerde sponsoren en de bijzondere
aandachtsvelden die er nog meer zijn.
Ook is er aandacht voor mensen binnen onze vereniging
bij ziekte of andere lichamelijke handicaps. Aandacht
voor elkaar, zodat we elkaar niet vergeten. Gedachten zijn
immers krachten en daar kunnen mensen binnen de club
soms iets bij voelen en iets mee doen.
Soms vergeten we ook wel eens mensen. Dit is niet te prijzen en we willen daarvoor bij voorbaat onze welgemeende excuses aanbieden, maar het gebeurt soms! Ook
wij zijn allemaal maar mensen en bij zoveel aandachtsvelden met zoveel leden als Sparta nu kent, gaat er soms
wel het één en ander mis, of wordt iemand vergeten of
raakt hij of zij uit het oog verloren.
Er is permanent een tekort aan vrije tijd, ook bij ondergetekende, om alles foutloos te doen en hierbij niet iets
te vergeten. Dit is geen slappe smoes, maar ik merk bij
meerdere vrijwilligers, dat ze soms echt op hun tenen
moeten lopen, om alles perfect uit te voeren.
Dit gebeurt bij een ieder, ook bijvoorbeeld bij de commissieleden van onder andere de pas gevormde commissies. Het brengt spanning en soms zie je het niet meer
zitten.

Sparta Klanken

We moeten hier allen begrip voor tonen, ook al vinden
we de tekortkomingen soms allerminst prettig. Denk aan
onze leermomenten waarover ik in de laatste Sparta Klanken heb geschreven.
Ik spreek zovelen van u en weet, dat verreweg de meesten hun best doen. Soms breken wel eens zaken bij de
enkels af en moet je soms meerdere keren tot tien tellen.
Niet opgeven, het komt goed. Organisaties moeten ook
de tijd en de ruimte krijgen om te groeien en/of te veranderen.
Zelf wil ik ook nog heel even Harry Westerman noemen.
Hij heeft ons kort geleden een briefje gezonden, waarin
hij zijn lange lidmaatschap heeft opgezegd. Heel erg jammer, we zijn hem uit het oog verloren. Harry hoort bij
Sparta en ik hoop, dat hij zich nog bedenkt. Er is geen
kwade opzet, dat moet hij weten!
Wellicht geldt dit ook nog voor enkele andere mensen. Ik
weet het niet, maar vind het wel jammer. Kom er mee en
laat het niet een ziektekiem zijn. Wij zijn er voor ieder
Sparta-lid en willen dit zo blijven doen. Voor ons is ieder
lid belangrijk!
Vrijdag 16 maart j.l. was er weer een avond voor onze vrijwilligers. We beseffen maar al te goed, dat de club hen
steeds maar weer veel dank is verschuldigd. Het is niet
vanzelfsprekend en het is ook soms niet eens logisch, dat
men zich zo voor onze club inzet. Toch doen vele leden en
niet -leden gelukkig nog steeds flink mee.
Ons land kent in voetballerij meer dan 400.000 vrijwilligers, die hun club pro-deo helpen om alles voor de voetballers gedaan te krijgen. Er zijn iets meer dan 3.300
voetbalverenigingen, dus snel uitgerekend zijn er een
kleine 130 vrijwilligers gemiddeld per vereniging. Bij
Sparta zijn er zelfs tegen de 250 aan.
Het zijn er dus veel bij Sparta, te veel om op te noemen.
Probeer het maar eens zelf, u zult versteld staan.
Veel werk wat er gedaan wordt zien we niet en gebeurt
achter de schermen. Maar er zijn er velen. Hier zijn we blij
mee en ook zijn we er apetrots op. We beseffen ons ook,
dat het nodig is. Zonder vrijwilligers is er geen voetbal
mogelijk!

maart 2018

3

Jan-Hendrik Gosseling
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Verder geldt:
- Clubliefde “bestaat”!!!
- Er bij willen horen “het bestaat”!!!
- Andere mensen dienen en ze het beste gunnen,
“het bestaat’!!!
- Veel aandacht voor anderen hebben, “het bestaat”!!!
Laten we Sparta hoog in ons vaandel houden, het is echt
een hele mooie club!!! Waarvan akte, zeg ik dan.
Even nog een hart onder de riem voor ons eerste elftal.
Ons vlaggenschip heeft weer twee wedstrijden gewonnen en met overtuiging. Zelfs van de koploper. We kunnen het wel. Wie weet (het zou mooi zijn) hebben ze nog
een verrassinkje voor ons in petto tot aan het seizoeneinde. Sterkte mannen.
Verder zijn we trots op het tweede elftal, ze doen het hartstikke goed, maar nog wel even tot het einde volhouden
hè! Dan hebben we weer een bijzondere kampioen in ons
midden.

Bijna hebben we pasen-2018 en dan staan we ook bij
Sparta weer even stil bij deze Christelijke feestdagen.
De goede week voorafgaande aan de Pasen, samen met
de Pasen zelf wordt gezien als het hoogtepunt van het
kerkelijk jaar. Het kruisigen, het sterven en verrijzen van
Jezus was in die week 2018 jaar geleden. In deze dagen
van Palmpasen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht, die de kern van het
Christelijk geloof uitmaken.
Het zijn altijd ook weer momenten van het overdenken
van al wat achter ons ligt. In familiekring, alle gebeurtenissen weer even naar boven halen en natuurlijk zijn de
dagen ook erg belangrijk voor de mensen, die hun geloof
koesteren. Wij wensen allen alvast hele goede dagen toe,
waarbij een ieder dit weer op zijn of haar eigen wijze invult. Respecteer elkaar in elke vorm van beleving.
Sparta-Enschede LÉÉFT, EN HOE!
Hele fijne paasdagen en geniet van het voorjaar. Gewis
één van de mooiste perioden van het jaar!

Ik hou het hier even bij, anders wordt de tekst weer te
lang! Er zijn natuurlijk nog veel meer voetbalzaken, die
even vermeld zouden kunnen worden. Dit besef ik ten
volle!!

Sportieve groet,
Wim Ooitink, uw voorzitter a.i.

Personalia
Grote avonturen beginnen klein
Geboren op 22 januari Sam. Trotse ouders Jeroen, Sandra
en grote zus Meis Niks. Van harte gefeliciteerd en heel
veel geluk en gezondheid met jullie dochter en zusje.
Bij Gerard Bolte, oud secretaris van Sparta en erelid, is
blaaskanker geconstateerd. De oncologen vonden dat
chemokuren en 36 bestralingen beter voor hem waren.
Voor de chemokuren heeft Gerard 4 keer 3 dagen in het
UMCG in Groningen gelegen. De behandelingen zitten er
op en hij moet nu aansterken. Over twee maand volgt er
weer een ct-scan om te kijken of de behandelingen hebben geholpen. Gerard succes met je herstel de komende
maanden. Een groet van ons allen uit Enschede.
Rody de Graaff (speler Sparta 1) moest een operatie aan
de meniscus ondergaan. De meniscus was weg geklapt
en deze hebben ze weer teruggezet en gehecht. Twee
maanden op krukken lopen is geen pretje. Eind maart
moet hij voor controle en hoopt dan van de krukken verSparta Klanken

lost te zijn, dan kan tevens de weg naar herstel worden
ingezet. Rody succes met de revalidatie.
Peter Lunding is 17 januari geopereerd aan een nekhernia. Ze hebben de 5e wervel weggehaald en vervangen
door een plaatje en twee schroeven. De ongemakken zijn
verholpen en Peter is nu bezig met de revalidatie die wel
enige tijd in beslag neemt. Peter veel succes met je revalidatie en gelukkig zien we je al weer bij Sparta lopen.

Bedankje
"Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen, lieve berichtjes, kaartjes en telefoontjes die ik na
mijn operatie heb mogen ontvangen.
Aliede Leutscher
maart 2018
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Een moment van herinnering en dankbaarheid
Het is dinsdag 20 februari 2018. Tegenover mij zit Marieke. Een hele lieve, betrokken verzorgster, die zelf een
hele zware operatie achter de rug heeft, die bezig is te revalideren om haar werk te hervatten.
Toen ik probeerde mijn tekst voor dit artikel te schrijven,
kwam ik er na korte tijd achter dat dat niet meer ging. Ik
kon mijn eigen schrift niet meer lezen. Kennelijk is er veel
gebeurd in mijn hoofd na 5 herseninfarcten. Mijn leven
voltrekt zich in een andere wereld dan voorheen. Veel is
mij ontnomen. En dat is moeilijk, hoezeer ook mijn verblijf in het verzorgingshuis zo langzamerhand door mij
aanvaard wordt, is het toch moeilijk je gedachten te bepalen bij de dingen die je interesseren.
Dat zijn in de eerste plaats mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ook sommigen van mijn vrienden van onze
club. Dat ik dat zeer op prijs stelt behoeft geen betoog.
Gelukkig is de gezondheid zich wat aan het verbeteren.
Zit ik weer ouderwets met mijn kostuum en stropdas. En
wacht op het mooie weer, om weer regelmatig mijn weg
naar de Kotkampweg te hervatten.
Ik wil beginnen met u deelgenoot te maken van een
schrijven van Rick Ardesch. Die een, zo hij het zelf
noemde, een klein gebaar, een aardigheidje als dank voor
alle mooie jaren bij de club, wilde maken. Ingesloten
heeft hij een prachtig boekje gedaan met als titel: If you
can’t see the sun, be the sun! Het is een boekje vol gedichten, door hem zelf geschreven.
Uit een daarvan citeer ik enkele regels:
Maak het niet zo moeilijk voor elkaar,
vanuit liefde ontstaat geen gevaar.
Drijf elkaar niet tot waanzin,
Heb lief en bemin!
Je bent goed zoals je bent,
Op iedere dag en elk moment
Maak iets van je leven op aarde
En laat iedereen in zijn waarde!
Het is, lijkt me, niet moeilijk te begrijpen dat dit gebaar je
goed doet, evenals de regelmatige bezoeken van Gerard
de Graaf en Wim Hesselink. Hetzelfde geldt ook voor Willem Bakker en Wim Ooitink. De regelmatige bezoeken
van sportvrienden die je op de hoogte brengen van het
wel en wee van de club, wekt herinneringen op aan vroeger. Zoals bijvoorbeeld het begin van het werk van onze
Sparta Klanken

fysiotherapeut Peter
Coppens en de wijze
waarop mijn vriend
Henri Goossen en
zijn vrouw Annie mij
verlosten van een
groot probleem. Namelijk de opvolging
als kantinebeheerdersechtpaar in de
plaats van het echtpaar Nijboer.
Vele mooie jaren maar ook drukke jaren, gaan aan mij nu
voorbij. Ik begrijp dat onze nieuwe leden, met name
jeugdleden, moeite hebben dit alles te vatten. Ik denk
ook aan de prachtige jaren van het werk voor de supportersvereniging, die ik altijd kwalificeer als fenomeen in
onze vereniging.
Genoeg hierover.
In de situatie waar ik mij heden in bevind, maakt dat ik
veel televisie kijk. En met name mij erger aan het meten
met twee maten van het scheidsrechterskorps. Daar waar
de één geen kaart en de andere voor het zelfde vergrijp
rood pakt, is soms niet te begrijpen. Hoewel als je ouder
wordt, ben je ook wat minder in oordeel. Mijn helaas
overleden vrouw Ria zei vaak, als we weer eens hadden
verloren: “maar we speelden ook tegen een betaalde
voetbalvereniging”. Ze had gelijk. Echter, laten wij als club
dit beleid, van niet-betalen, koesteren. Nu en in de toekomst!
Soms heb ik nog de neiging mij in te laten met het beleid
van de club. Het bloed kruipt immers waar het niet gaan
kan. Onverstandig, dat wel!
Ik wil tenslotte mijn trouwe, wekelijkse bezoeker Klaas
Friskus, wiens vrouw Janny bij regelmaat mijn bijna niet
meer leesbare tekst, typte, in dit artikel niet vergeten. Iets
waar ik zeer dankbaar voor ben.
85 jaar worden is mooi, maar zijn is minder. Alles recapitulerend zijn we dankbaar voor het leven en zeg ik uit de
grond van mijn hart…. Soli Deo Gloria!
Ab Bakker
maart 2018
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Sport werkt!
Sport werkt! is gericht op het verhogen van sportdeelname van mensen. Sparta Enschede is hoofdaanvrager van het project en voert de activiteiten uit op
sportpark het Schreurserve en de omliggende verenigingen.
Sport werkt! wordt uitgevoerd door CVV Sparta in samenwerking met het ROC van Twente, FC Twente en
andere verenigingen. Arjan Onstwedder is projectleider en geeft sturing aan de werkgroep.
Er zullen maximaal 20 mensen deelnemen als groep aan
een traject van 17 weken. Het traject kan een impuls
geven aan het weer gaan sporten van de doelgroep, versterken van bestaande en opzetten van behoeftegerichte
nieuwe sporten.

Sport werkt! richt zich niet alleen op het sporten zelf. Ook
worden er “(gast)colleges” gehouden om bewustwording
onder de deelnemers te creëren ten aanzien van een gezonde levensstijl.
Want bij een gezonde levensstijl komt meer kijken dan
alleen sport, namelijk voeding, verzorging en mentale gezondheid zijn ook van belang.
Het project richt zich voornamelijk op mensen met een
uitkering die weer willen re-integreren in de maatschappij en een leeftijd hebben van tussen de 18 en 30 jaar.
Sport wordt met dit project ingezet als middel om mensen weer maatschappelijk actief te krijgen.
Zo kunnen de deelnemers een lidmaatschap afsluiten,

Oud scheidsrechter Eric Braamhaar geeft uitleg over “van hobby naar top sport”.

Sparta Klanken
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Vanaf links Arjan Onstwedder projectleider, Ellen Bulthuis is verantwoordelijk voor het educatieve programma “bewustwording gezonde levensstijl” en Eric Braamhaar is toegevoegd als docent en ondersteund Ellen bij de invulling.

vrijwilligerswerk doen, starten met een opleiding of zelfs
een baan zoeken.
Ervaring deelnemer:
“Ik ervaar dit project tot nu toe nog positief. De begeleiders ondersteunen mij waar nodig. Er hangt een goede

sfeer in de groep deelnemers, deelnemers laten elkaar in
hun waarde en oordelen niet over elkaar.
Persoonlijk zou ik graag meer uitgedaagd willen worden
tijdens de sport activiteiten, hier ligt voor mij misschien
ook wel een uitdaging om hierin meer initiatief te tonen.
Wanneer ik na een bootcamp les doodmoe was haalde ik
hier meer voldoening uit dan wanneer ik een minder intensieve sportles had. Begeleiders hebben een positieve
uitstraling wanneer zij voor de groep staan, ook doen zij
leuk mee met de activiteiten”.
Sparta Klanken
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Tevens GRATIS welkomstpakket t.w.v. €75,Actie is alleen geldig voor leden van Sparta
en vanaf 18 jaar. Voor overige
lidmaatschappen zie onze website
Voor meer informatie of inschrijven mail
naar info@trifora.nl
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We zijn er, en nu?
Elke zaterdag zijn er weer vele enthousiaste voetballers en belangstellenden te vinden op Sportpark
Schreurserve. De weg naar ons sportpark is er helaas
niet één zonder gevaar. De drukte op de Kotkampweg
is op de zaterdag vergelijkbaar met een uitverkoop in
de Primark.
Op een normale zaterdag zijn er bij Sparta toch snel zo’n
25 competitiewedstrijden te spelen, dan kun je wel nagaan hoeveel mensen er dan op ons sportpark aanwezig
zijn. Vele van deze bezoekers komen met de fiets, althans
ik hoop in ieder geval dat de leden van Sparta die in de
buurt wonen deze vorm van vervoer verkiezen boven het
gebruik van een auto.
Voor uitspelende teams is het natuurlijk niet altijd mogelijk om op de fiets naar Sparta te gaan, zij komen dan ook
veelal met de auto. Eenmaal aangekomen is er wel een
kleine uitdaging. Als je voor de eerste wedstrijden van
8.45 uur komt is deze uitdaging nog relatief klein, maar
als je voor de 2de of 3de ronde komt -zo tussen 9.30 een
11.00 uur- wordt het al wat lastiger.
Parkeren is de uitdaging waarover ik het heb. Parkeren
zoals we allemaal het liefst doen zo dicht mogelijk bij de
ingang van het sportcomplex, het liefst naast het veld als
dit kan.
Afgelopen zaterdag was het wederom zo’n drukke dag
en was het ‘s ochtend al voor 10 uur volle bak op de parkeerplaats. Auto’s worden op dat moment ook geparkeerd op plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn,
zoals de groenstrook langs de weg en op de weg zelf.
Daarbij komt dat natuurlijk niet iedereen even goed is in
het fileparkeren wat nogal eens resulteert in auto’s die
deels op de weg staan Dit alles in combinatie met de
drukte draagt het niet bij aan de veiligheid van de Kot-

Sparta Klanken

kampweg en dan met name de veiligheid voor fietsers.
Vooral dankzij de inzet van Ayfer Koc, lijsttrekker en gemeenteraadslid namens het CDA in Enschede is deze situatie recent onder de aandacht gebracht, waarvoor wij
haar zeer erkentelijk zijn. Zij heeft namens het CDA bij de
gemeenteraad een motie ingediend om versneld te kijken naar de onveilige situatie aan de Kotkampweg.
Dit voorstel is met een grote meerderheid aangenomen
en heeft geleid tot een aantal constructieve gesprekken
tussen Sparta, de gemeente en Sportaal. Hierbij waren
ook Tex Town Tigers, AWA outdoor en Trifora betrokken
aangezien zij ook de ingang aan de Kotkampweg hebben.
Momenteel ligt er een voorstel vanuit de gemeente voor
een stukje herinrichting van de Kotkampweg, hierover zal
hopelijk zo snel mogelijk een besluit worden genomen
zodat de verkeerssituatie enigszins veiliger zal worden.
Dit alles neemt niet weg dat wij als gebruiker van het
sportpark Schreurserve zelf ook de verantwoordelijkheid
moeten nemen inzake de veiligheid voor onszelf en onze
leden. Alle leden en bezoekers dienen in ieders belang
bewust om te gaan met veiligheid. Parkeren is hier een
onderdeel van. Het verkiezen van de fiets boven de auto
kan al een enorme bijdrage zijn aan de verkeersveiligheid.
Ook het parkeren aan de Minkmaatstraat nabij onze
buren Vosta zou een oplossing kunnen zijn, vooral wanneer desbetreffend team zich volgens het schema moet
omkleden in de kleedkamers van Vosta. Dit scheelt toch
weer een stuk lopen en daar lijkt het veelal om te doen
als het over parkeren gaat.
Bestuur cvv Sparta
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cvv Sparta E. scoort voor clubkas tijdens
Nationale Belmaanden 2018!
cvv Sparta komt in actie om geld op te halen voor de
eigen clubkas. De club doet mee aan de Nationale Belmaanden 2018, een initiatief van de VriendenLoterij
waarmee clubs en -verenigingen structureel geld op
kunnen halen bij hun achterban. cvv Sparta wil met
die inkomsten graag uitbreiding activiteiten voor de
jeugd realiseren en festiviteiten 100 jarig jubileum
Sparta in 2021.
Op woensdag 4, 11 en 18 april bellen leden van cvv
Sparta andere clubleden en hun aanhang met de oproep
mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder
verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van
cvv Sparta.

Als 50 deelnemers bijvoorbeeld met één lot een heel jaar
voor een club of vereniging meespelen, dan levert dit de
clubkas 4.700 euro op.
En daarnaast maken de clubleden als deelnemers van de
VriendenLoterij maandelijks kans op grote (geld)prijzen.
Extra geldprijzen Nationale Belmaanden 2018
De VriendenLoterij keert tijdens de Nationale Belmaanden 2018 extra geldbedragen uit aan de vijf clubs die de
meeste loten hebben verkocht. Dit bedrag komt bovenop
de structurele inkomsten die clubs en verenigingen vanaf
Nationale Belmaanden 2018 genereren.

ACTIVITEITEN PROGRAMMA
APRIL
Vrijdag 6 april

Jeugdbingo JO9, JO11, MO11 en mini’s

19.00 uur

clubgebouw

Vrijdag 13 april

SpartaQuiz

20.30 uur

clubgebouw

Woensdag 18 april

Senioren soos

10.30 uur

clubgebouw

MEI
Woensdag 2 mei

Teambuldingsdag JO13, JO15, MO13, MO15 09.00 uur

veld 1 en 2

Zaterdag 16 juni

Zeven tegen zeven toernooi

10.00 uur

veld 1 en 2

Zaterdag 23 juni

Finaledag Beltona Beloften Competitie

10.00 uur

accommodatie

Zaterdag 30 juni

Kelderklasse Toernooi 2.0

10.00 uur

accommodatie

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

Loopgroep Sparta, al 10 jaar stilletjes actief!
We schrijven het jaar 2008.
Aan de bar met een biertje in de hand ontstond het idee
om met een aantal niet meer voetballende Spartanen de
hardloopschoenen aan te trekken. Hierna lopers geënthousiasmeerd, een trainer gevonden en met een behoorlijke groep dames en heren van start gaan.
Inmiddels zijn we 10 jaar verder.
Lopers zijn gekomen en gegaan, de groep heeft zelfs een
klein jaartje stil gelegen vanwege teruglopende belangstelling. Toch maar weer nieuw leven ingeblazen en op
dit moment een trouwe kern van 10 lopers en loopsters.
De stabiele factor en drijvende kracht van de loopgroep
is onze trainer Bert Witvoet. Voor de Spartanen die hem
nog niet kennen volgt hier een nadere introductie.
Wil je jezelf nog even voorstellen aan de Spartanen die je
nog niet kennen?
Mijn naam is Bert Witvoet, ik ben getrouwd met Marion
en we hebben 1 zoon. We wonen in Enschede Noord precies op de grens met Weerselo. Als actief loper heb ik zo'n
20 marathons gelopen ook enkele Ultralopen van rond
de 60 kilometer.
Hoogtepunt uit mijn lopersloopbaan was toch wel het
Europees Kampioenschap Berglopen in Zwitserland, in
oranje tenue en met een selectie van 6 lopers.
Wat zijn er ervaringen bij Sparta, inmiddels al zo’n jaar of
10?
Mijn ervaring bij Sparta is dat we iedereen in zijn of haar
waarde laten. Trainen naar eigen vermogen, alles kan en
niets moet. Dit heeft geleid tot lopers uit onze groep die
uiteindelijk de hele marathon hebben gelopen. Er geldt
een lage drempel, iedereen kan bij ons terecht en komt
volgens mij met plezier naar de trainingen op donderdagavond.
Hoe ziet een training van onze loopgroep er normaal gesproken uit?
De training is opgebouwd uit 3 segmenten. Het 1e deel
bestaat uit warmlopen met daarna rek- en strek oefeningen. Het 2e gedeelte bestaat uit kracht- en behendigheidsoefeningen alsmede loopscholing voor houding en
techniek.
Als laatste deel een hoofdprogramma met interval op
Sparta Klanken

Hardlooptrainer Bert Witvoet al 10 jaar de trainer van de
Sparta loopgroep.

basis van ieders vermogen met wisselende tempo's en afstanden. Dit alles omgeven met een beetje rust en op z'n
tijd en lol trappen waar mogelijk.
In onze loopgroep is er plek voor iedereen, man en vrouw,
jong en oud, beginnend en ervaren. Hoe pas je jouw trainingen hierop aan?
Bij ons loopt niemand achteraan. Bij het hoofdprogramma bijvoorbeeld lopen we rondom één of meerdere
velden gedurende 20 minuten. De gevorderden hebben
dan na afloop een parcours b.v. 6 keer afgelegd, de minder gevorderden b.v. 4 keer, iedereen heeft dan in die tijd
naar eigen vermogen de oefening afgewerkt.
Als je na het lezen geïnteresseerd bent om je aan te sluiten,
wat adviseer je dan?
Kom gewoon eens een keer langs en train een aantal
keren vrijblijvend mee om te kijken of het je bevalt. We
trainen iedere donderdag van 19.15 tot 20.45 uur en verzamelen ons vooraf in de hal van het clubgebouw. We lachen om slecht weer, het is bijna nooit te koud, te warm
of te nat.
Tot slot?
Uitbreiding van de loopgroep is zeer welkom, wij zullen
nieuwe lopers en loopsters met open armen ontvangen
en bijstaan met raad en super goede adviezen om uiteindelijk zijn of haar doel te bereiken.
maart 2018
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Ella Peddemors met het Nederlands team MO16 naar
Villa Real de Santo Antonio, Portugal
Ella Peddemors is met het Nederlands team MO16 naar het UEFA Development Tournament in Portugal geweest. Op verzoek van de redactie van Sparta Klanken heeft Ella een dagboek bijgehouden.
door Ella Peddemors
Maandag 12 februari
Deze dag moesten we ons verzamelen in Uden. Voor dat
we naar Portugal vertokken hebben we nog een training
afgewerkt. ‘s Middags om 16.00 uur vertrokken we vanaf
vliegveld Eindhoven naar Monte Gordo waar we ons
hotel hadden.
Dinsdag 13 februari en woensdag 14 februari
Beide dagen hebben we getraind in het stadion waar ook
de wedstrijden werden gespeeld. Hier gingen we op de
fiets naartoe en soms ook met een spelersbus.

Maandag 19 februari
Vandaag stond de laatste wedstrijd op het programma
tegen gastland Portugal. In deze wedstrijd werd niet gescoord, 0-0, en moesten strafschoppen een beslissing
brengen wie een extra punt kreeg. De strafschoppenserie
werd gewonnen door Portugal wat deze ploeg een extra
punt opleverde.
Het verlies in de strafschoppenserie had geen gevolgen
voor de eindstand, we hebben het toernooi gewonnen.
Al met al vond ik het een hele bijzondere, mooie en leerzame ervaring.

Donderdag 15 februari
Vandaag was het de eerste wedstrijddag voor ons. We
moesten spelen tegen Italie O16. Bij een gelijke stand
moesten er strafschoppen worden genomen, bij winst
kreeg je dan een punt extra.
De wedstrijd eindigde in een gelijspel, 1-1 waarna strafschoppen moesten worden genomen om een axtra punt
te krijgen. De strafschoppenserie hebben we gewonnen
zodat we een punt extra kregen.
Vrijdag 16 februari
Vandaag geen wedstrijd maar wel trainen en verplicht
rust houden. Op zo’n rustdag is er ook de wedstrijdbespreking en bekijken we videobeelden van o.a. de tegenstander. Tevens wordt tijdens de bespreking de
opstelling bekend gemaakt van de aankomende wedstrijd. En zo is elke dag volgepland.
Zaterdag 17 februari
Vandaag stond de wedstrijd tegen Duitsland O16 op het
programma en ik mocht starten in de basis. De wedstrijd
werd met 1-0 gewonnen wat drie punten opleverde.
Zondag 18 februari
Geen wedstrijd vandaag maar wel trainen en rusten.
Wedstrijdbespreking en bekend maken van de opstelling
tegen Portugal.
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Foto boven: het Nederlands meisjes team O16, rechts met nummer 7 Ella.
Foto onder: Ella (links) in actie tegen Duitsland O16. Foto’s: KNVB
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Twentse Energie Groep uw
expert op het gebied van duurzame
verlichting en zonne-energie

Verlichting is noodzakelijk maar moet ook mooi
zijn en een bijdrage leveren aan de ambiance in
en om uw woning of uw bedrijf.
De Twentse Energie Groep is specialist op het
gebied van led licht oplossingen. Design
verlichting die toegepast wordt in iedere ruimte
in huis, maar ook voor kantoren en bedrijven.
De led technologie van de Twentse Energie
Groep is van een hoogstaande kwaliteit en
aangenamer dan conventionele verlichting. En
bovendien bespaart u tot 90% op uw
stroomverbruik. Dit gecombineerd met een
verassend laag prijsniveau garandeert een
hoog financieel gewin.
De Twentse Energie Groep is ook uw partner

voor zonne-energie! Niet alleen heeft de
Twentse Energie Groep een uitstekende prijs
kwaliteitsniveau maar zijn onze hoogwaardige
panelen ook nog eens verzekerd.
Wat dat voor u betekent leggen wij u in een
persoonlijk gesprek graag bij u thuis uit.

de Reulver 26 7544 RT Enschede
Tel. 053 - 4753500

Multifunctionele gebouwen in Enschede
Door: Jan Colijn
In Enschede moeten de komende jaren in totaal twaalf
multifunctionele ontmoetingsclusters verrijzen: gebouwen waarin onder meer sport, zorg, onderwijs, kinderopvang en horeca worden gehuisvest. De eerste twee
projecten zijn sinds deze week concreet. Sparta Enschede
en Sportlust Glanerbrug hebben hun medewerking toegezegd.
Een van de uitgangspunten is dat Glanerbrug op termijn
het zwembad terugkrijgt, dat ondanks felle protesten
eind vorig jaar de deuren moest sluiten.
Enthousiaste minister
Deze week werd verantwoordelijk minister De Jonge
(VWS) in Glanerbrug over de plannen geïnformeerd. “Hij
reageerde erg enthousiast. Het is volgens hem zoals een
hedendaagse maatschappij zou moeten functioneren.
‘Van elkaar, voor elkaar’, noemde hij het”, vertelt Sara Nijenhuis, een van de stuwende motoren achter het ambitieuze plan.

moet er bijvoorbeeld iets gebeuren op sociaal-maatschappelijk gebied."
Zwembad Glanerbrug
Per stadsdeel wordt aan de hand van de specifieke wensen bekeken hoe het gebouw er exact uit moeten gaan
zien. “Ik kan me voorstellen dat de gebruikers van het
zwembad in Glanerbrug bijvoorbeeld minder belang
hebben bij een bassin met allerlei glijbanen, maar gewoon hun baantjes willen trekken.”
Het Burgerinitiatief wil binnen nu en acht jaar het ambitieuze plan in z’n geheel realiseren. Wanneer het eerste
gebouw in gebruik kan worden genomen? Sara Nijenhuis: “We zijn wat terughoudend met het noemen van
concrete data, maar Sparta viert over drie jaar z’n honderdste verjaardag. Dat zou een mooie ambitie zijn.”
Bron: www.rtvoost.nl

Referentiebeelden

Het project komt uit de koker van Burgerinitiatief Enschede, een werkgroep van twaalf personen, onder wie
directeuren van een verzorgingscentrum en een woningcorporatie.
De ‘denktank’ liet zich inspireren door de voetbalverenigingen Avanti en Rigtersbleek, waar al wordt gewerkt
met meerdere voorzieningen onder één dak. Deze aanpak geldt nu als voorbeeld voor heel Enschede, dat daartoe is opgedeeld in twaalf districten.
Uitgangspunt is dat een bestaande sportclub de beheerder wordt van een nieuw te bouwen ontmoetingscentrum. Intussen zijn meerdere sportclubs benaderd. Sparta
Enschede en Sportlust Glanerbrug hebben nu als eerste
groen licht gegeven.
Kulturhus als voorbeeld
Het zogenoemde ontmoetingscluster is geïnspireerd op
het Kulturhus, zoals menig dorp dat reeds kent. “De vereniging kan tegen hele aantrekkelijke voorwaarden geld
lenen en het gebouw vervolgens verhuren aan de verenigingen en organisaties die er gebruik van maken.
Al hoeft het niet altijd te leiden tot nieuwbouw, maar
Sparta Klanken

maart 2018

21

LID VAN DE
Business Club

cvv Sparta Enschede werkt samen met VTON
Op 26 januari heeft in ons clubgebouw de implementatie plaats gevonden van de VTON-app. Onder ruime
belangstelling van vele eigen jeugdtrainers en overig
kader is er een prima aftrap gemaakt in de algehele
voetbalontwikkeling voor onze vereniging.
Wat is VTON en wat zijn de doelstellingen van Sparta
Enschede?
De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn
voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. Trainers en spelers werken
in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen.
Zo werken ze met plezier aan hun (voetbal)ontwikkeling.
Wat levert het ons als vereniging op?
- De spelers voetballen met plezier en ontwikkelen zich
‘spelenderwijs’ naar hun potentieel.
- Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen
zich richten op het coachen/begeleiden.
En binnen de vereniging is de (beleid)visie, leerlijn en
planning centraal geborgd. Daardoor is er continuïteit
voor onze trainersstaf, zelfs als trainers elkaar afwisselen.
De methode maakt van onze jeugdafdeling de gewenste
jeugdopleiding. De voetbalmethode ontzorgt trainers
met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn.
Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk.

Sparta Klanken

Welke ondersteuning willen
trainers als ze op het veld staan?
De voetbalmethode ontwikkelt
breed op: techniek, tactiek, fysiek en
mentaal. De onderdelen komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de
nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere
teams verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.
De voetbalmethode is volledig digitaal met een app voor
alle platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de
oefeningen ondersteunen met filmpjes en animaties. De
methode is continu in ontwikkeling. Door regelmatige
updates hebben trainers altijd de meest recente versie.
Kortom een werkwijze welke ons vereniging aansprak als
aanvulling op ons technisch beleidsplan. Een volgende
stap in onze voetbalopleiding is hiermee gezet.
Welke doelstellingen worden bereikt?
Alle spelers welke bij ons spelen krijgen de aandacht die
men verdient op ieder gewenst niveau, recreatief of prestatief. Het plezier en ontwikkeling van de spelers staat
hier altijd voorop. Samen bouwen aan onze voetbaltoekomst.
Namens de Technische Commissie, Paul Middag
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Oldenzaalsestraat 340 7523 AJ Enschede Telefoon 053-435 82 19

HORECA PRODUCTEN B.V. ENSCHEDE
T ELEFOON 053 - 435 30 86

In dienst van

VRIJDAG 6 APRIL

Voor MO11 - JO11 - JO9 en mini’s
Aanvang 19.00 uur
Einde plm. 20.30 uur
Kaarten hele avond 1 euro

Clubgebouw Sparta
Sparta Klanken
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sigarenmagazijn

Voortsweg 33, tel. 435 84 46
Enschede

RECLAME MONTAGE
hans vos

Tel: 053 - 461 93 25 | Fax: 053 - 461 93 26
| Mob: +316 30 38 31 90
info@foxxdesign.nl | www.foxxdesign.nl

Het adres voor uw
P ROOKARTIKELEN
P AANSTEKERS
P PIJPEN
P FOTO-SERVICE
in een dag klaar
P LEKTUUR
P WENSKAARTEN
P STRIPPENKAARTEN
P TOTO-LOTTOSPELNET
P STAATSLOTEN

Voetbaltweeling Poledda:
tikki-takka met Italiaanse passie en Finse nuchterheid
Er zijn veel voorbeelden van voetballende broers: Frank en Ronald de Boer, Erwin en Ronald Koeman, René en
Willy van de Kerkhof. Om maar een paar bekenden te noemen. Ook binnen Sparta zijn er voorbeelden genoeg
van voetballende broers, die vaak ook nog in het zelfde team spelen. Bij Sparta 1 zijn nu echter twee spelers te
bewonderen die binnen en buiten het veld niet van elkaar zijn te onderscheiden. Davide en Matteo Poledda: een
echte voetbaltweeling.
Luke Marinus en Wim Mulder, nieuwsgierig naar het verhaal achter de voetbaltweeling, zochten namens Sparta
Klanken Davide en Matteo op. Davide en Matteo spelen al
sinds de F10 bij Sparta, Matteo speelde nog een jaartje
bij Eilermark, maar keerde al snel terug bij Sparta. De familie Poledda is een echte voetbalfamilie, Davide en Matteo’s vader is zeer actief binnen Sparta. Hun oudere broer
Gian-Carlo heeft helaas de voetbalschoenen aan de wilgen moeten hangen, wegens een slepende blessure.
Bij jullie thuis wordt er zeker veel over voetbal gepraat?
“Bij ons thuis gaat het alleen maar over voetbal. We zijn er
iedere dag mee bezig. Na een wedstrijd wordt alles nog
eens uitgebreid nabesproken aan de eetttafel.”
Hoe is het gesteld met sportieve rivaliteit tussen jullie als
tweeling?
Davide: “Eigenlijk is het onstuimige ervan af, maar we

vinden het nog steeds wel lachen om elkaar een panna te
geven. Gisteren gaf Matteo mij er eentje en die was best
mooi, maar misschien heb ik hem hiervoor wel vier beste
panna’s op een rij gegeven. We voelen elkaar binnen en
buiten het veld goed aan. Eigenlijk gunnen we elkaar gewoon het beste.“
Speelt het een rol in het veld, dat jullie als tweeling niet van
elkaar te onderscheiden zijn?
“Scheidsrechters hebben er het meeste moeite mee. Zo is
er eens een wedstrijd gestaakt omdat een van ons rood
kreeg, maar de scheidsrechter wist niet aan wie hij de
kaart moest geven. Ook komt het vaak voor dat één van
ons wordt aangesproken op iets wat de ander heeft gedaan.
Erg grappig! Buiten het veld worden we vaak aangesproken door mensen die ons kennen van voetbal. Waarschijnlijk val je sneller op als tweeling”.

Van links naar rechts: Matteo, Gian-Carlo, Angelo, Davide.
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Jullie spelen in het eerste elftal van Sparta. Davide als rechtsback of middenvelder en Matteo als linksback. Hoe is het seizoen tot nu toe voor jullie verlopen?
“Als team zijn de resultaten ons tegengevallen. We hadden verwacht hoger te staan met deze spelersgroep. Er
zijn veel tegendoelpunten gevallen uit standaardsituaties. Ook worden we geplaagd door gelijkmakers in de
laatste minuten.
Doordat we vaak nalaten om te scoren bij een veldoverwicht, verliezen we onnodig veel punten. Jammer, want
er zit zeker meer in. Je gaat als team ook behoudender
spelen, waarbij veel de lange bal wordt gehanteerd. In de
trainingen zie je veel meer het “tikki-takka”voetbal waar
wij van houden.”
Jullie zijn nu 21 jaar, wat zijn jullie ambities voor de toekomst?
“Wij willen het liefste stappen maken met Sparta, maar in
ieder geval zo hoog mogelijk voetballen. Als het kan in
het buitenland, we volgen allebei een internationale handelsopleiding bij Saxion en gaan binnenkort stage lopen
in het buitenland. “
Dus behalve dat jullie in het zelfde team spelen, volgen jullie ook dezelfde opleiding!
Lachend: “Inderdaad, als tweeling doe je nu eenmaal veel
samen. We gaan volgend jaar allebei naar Spanje voor
stage naar Murcia. Helaas zijn we dan een tijdje buiten
beeld bij Sparta. Bij de plaatselijke club proberen we te
spelen om op peil te blijven.”
Jullie hebben Italiaanse roots toch?
“En Finse! Onze moeder komt uit Finland. Met de kerstvakantie gaan we naar Finland, met de zomervakantie
naar Sardinië. We spreken beter Fins dan Italiaans, maar
kunnen in Italië prima een drankje bestellen.
Komt in jullie voetbal meer de Italiaanse passie naar voren of
de Scandinavische bedachtzaamheid?
“Qua voetbal is ons temperament meer Fins dan Italiaans.
Ons mediterrane temperament komt vooral naar voren
bij spelletjes. We kunnen niet tegen ons verlies! In het
veld houden we onze koppen er goed bij. Qua techniek
zouden we ons voetbal eerder Spaans noemen.
We zijn gek op het “tikki-takka” voetbal van Barcelona. Wij
steunen dan wel weer Italiaanse clubs bij Europees voetbal. Mocht Finland ooit tegen Italië spelen, dan maak het
ons niet zoveel uit wie er wint. In beide gevallen zijn we
blij!“
Sparta Klanken

Pupil van de week Xavier met Davide en Matteo.

Hebben jullie altijd al de ambitie gehad om het best mogelijke uit jullie voetbaltalent te halen?
“Bij Matteo kwam het talent en zelfvertrouwen wat later
naar boven, vanaf zijn tijd bij de B1 in de derde divisie
begon het te groeien. Hij heeft zich als speler goed kunnen ontwikkelen in die periode.”
Hoe willen jullie die ambitie waar gaan maken?
“Er is wel eens een scout van Heracles komen kijken, daar
is toen verder niets uitgekomen. Met het 360 video systeem worden de wedstrijden van het eerste vanuit alle
hoeken opgenomen. Wij maken vervolgens compilaties
van de opnames die we dan naar clubs kunnen sturen om
hun interesse te wekken.“
Is er nog iets dat jullie kwijt willen aan de lezers?
“Eind juni vindt het jaarlijkse 7x7 toernooi plaats bij
Sparta. Wij doen ook dit jaar weer mee met een familie
en vrienden team. Erg leuk om mee te doen, maar ook
om te komen kijken! Het eerste jaar dat het toernooi werd
georganiseerd wonnen we de finale.“
Daar zitten ze dan te glunderen. De onafscheidelijke voetbaltweeling. Sympathieke jongens met een goed stel hersens en een gezonde dosis ambitie.
Ondertussen gaat er bij Wim een lampje branden: de finale 7x7 in de eerste editie van dat toernooi. Speelde hij
niet met zijn eigen vriendenteam in die finale? Die dag
speelden ze alle tegenstanders van de mat. Ja ze waren al
een dagje ouder, maar met spelinzicht en gochme deden
die dag oude voetbalglorie herleven. Tot de finale, dat
team met die jonge kerels, wat waren ze snel, fanatiek en
goed. Kansloos gingen we ten onder. Een illusie armer en
een ervaring rijker.
Davide en Matteo: bedankt en heel veel succes!
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Goudsbloemstraat 23
7531 DD Enschede

tel. 053 - 435 91 56
fax. 053 - 435 91 56
mob. 06 - 23170400

KREMERSVEENWEG 21

7585 PN GLANE (LOSSER)

TEL. 053-461 24 59

SCHOONHEIDSINSTITUUT
Het doet je goed,
dat voel je.
De schoonheids-specialist.
Je wordt er weer mens van.

Minkmaatstraat 136, Enschede

Dépositaire
JUVENA
MEDEX
DR. R.A. ECKSTEIN
AHAVA

053-435 83 34

Supporters Vereniging
Het is eind maart en we zijn - na diverse afgelastingen de
afgelopen weken - weer volop aan het voetballen voor
de 2de helft van dit seizoen 2017-2018. Het mooiere lenteweer komt eraan en dat betekent ook voor de Supporters Vereniging dat een rustige periode achter de rug is
en er weer vele activiteiten op de rol staan voor de komende maanden.
De Paasbingo en het Eierenzoeken zijn net geweest en
voor april staan o.a. de Jeugdbingo en de Spartaquiz op
het programma.
Ook gaan we weer poffertjes bakken voor de jongste
jeugd in april en/of mei. Deze data worden later bekend
gemaakt. Natuurlijk blijven we op zaterdagen aan het
grote Rad van Avontuur draaien ná elke thuiswedstrijd
van ons 1ste elftal.

Hieronder een overzicht :
Vrijdag 6 april
Jeugdbingo
aanvang 19.00 (t/m ca.20.30 uur)
Vrijdag 13 april
SPARTAQUIZ

aanvang 20.30 uur

Poffertjes bakken
data worden later bekend gemaakt
Zaterdag 15 juni
7-tegen-7 Toernooi aanmelden via Sparta site
Zaterdag 23 juni
Finale Beltona Beloften Competitie

10.00 uur
10.00 uur

Zaterdag 30 juni
Kelderklasse Toernooi

10.00 uur

In juni zijn er 3-tal toernooien waar we weer met onze
snacktent aanwezig zullen zijn. We nodigen iedereen
graag uit onze activiteiten zoveel mogelijk bij te wonen.

Supporters Vereniging
Hugo Walhof
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Mike Sessink
Roomweg 52 7523 BR Enschede
T. 053 760 1000 · M. 06 4308 1717
www.sessink.tv · info@sessink.tv

Hairteam

GERARD
Niet zo maar een kapsalon.....
Kapsalon Gerard straalt een gezellige en authentieke sfeer uit waardoor de klanten zich op hun
gemak voelen. Mede door de warme inrichting en
de klantvriendelijke benadering van onze 11 professionele medewerkers wordt uw bezoek aan onze
kapsalon een prettige ervaring. Voor de zeer jeugdige bezoekers van Kapsalon Gerard is er een extra
ruimte ingericht waar de kids zich precies thuis voelen en de keuze hebben om op een motor of in een
auto geknipt te worden.
Hierdoor wordt het bezoek aan de kapper een
uitje voor de kinderen.
Aarzelt u niet en kom
gerust eens langs om
zelf te oordelen over
onze kapsalon.
Padangstraat 66 7535 AE Enschede
Telefoon 053 - 432 48 72
e-mail: info@kapsalongerard.nl
www.kapsalongerard.nl

Penaltybokaal JO11-MO11
Nog steeds aan kop Sparta JO11-5 met een prima score
van 0,583.
De tussenstand na negen rondes:
Team
gem.
strafschoppen benut
1. Sparta JO11-5
0,583
24
14
2. Sparta JO11-1
0,519
27
14
3. Sparta JO11-3
0,458
24
11
4. Sparta JO11-2
0,417
24
10
Sparta JO11-7
0,417
24
10
Sparta JO11-8
0,417
24
10
5. Sparta JO11-4
0,333
27
9
6. Sparta JO11-6
0,067
15
1
7. Sparta JO11-9
0,111
18
2

Hoeveel strafschoppen zijn er al genomen en hoevel troffen er doel. We gaan het even op een rijtje zetten en tevens een overzicht van de doelmannen die elke keer
maar weer de ballen om de oren krijgen.
Tot nu toe zijn er 207 strafschoppen genomen waarvan
er 81 doel troffen.
Per doelman is dat:
Sander Ensink
Sebatiaan Boomsma
Jari Klaver

strafschoppen
75
66
66

Sparta JO11-6 met doelman Sebastiaan Boomsma.

Sparta JO11-8 met doelman Jari Klaver.

Sparta JO11-7 met doelman Jari Klaver.

Sparta JO11-9 met doelman Jari Klaver
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doelpunten
39
20
22
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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!
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Winkelcentrum Deppenbroek
Tel. 053 - 435 53 91

J. van Vonno
Preludestraat 118
7534 XL Enschede
Tel. 053 - 461 35 76
Mob. 06 - 11 35 62 14

Penalty bokaal JO11-7

Zaterdag 3 februari was het dan eindelijk zover: JO11-7
mocht deelnemen aan de Penaltybokaal. Eerst werd het
team ontvangen met een echte sportlunch, net als echte
profs. Aan alles was gedacht: brood, jus d’orange, appelsap enz.
Na de sportmaaltijd was het tijd voor de training, het was
zelfs zo’n leuke training dat sommige papa’s zo enthousiast werden en ook mee gingen doen. Na de training gingen de jongens nog even rusten in de kantine om zich zo
langzaam aan op te maken voor de vlaggenparade voor
aanvang van de wedstrijd.

Sparta Klanken

In de eerste helft werd het team getrakteerd op patat en
AA Drink.
In de rust van de wedstrijd Sparta 1 - Blauw Wit ’66 1 was
het dan zover: Penalty schieten op keeper Jari Klaver.
JO11-7 heeft Jari een paar keer weten te passeren. Uiteindelijk staan ze momenteel op een gedeelde vierde
plek in het klassement. Klasse jongens!
Sparta bedankt voor de super leuke middag.
JO11-7 heeft genoten!!
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SCHOENMAKER ENSCHEDE
Schoenreparatie
Kledingreparatie
Sleutelservice
De sleutel naar kwaliteit
Winkelcentrum Deppenbroek, tel. 053-2317361
www.schoenmakerenschede.nl
www.facebook.com/schoenmakerenschede

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

HET PAKHUUS
Wilhelminastraat 28-30 te Enschede
Inlichtingen:
K . Claus 06-51316964
Kesler Makelaardij 074-2917628

n
n
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n
n

tijdelijke- of permanente opslag
al vanaf € 2,90/m3 /p. maand BTW vrij
verwarmde units
camera- en alarm beveiligde ruimtes
diverse afmetingen
eigen toegangssleutel

Vier stagiaires bij Sparta
Sparta Enschede is al enkele jaren een gecertificeerde stage organisatie vanuit SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Elk jaar zijn er diverse stagiaires die bij Sparta Enschede stage lopen. Vanuit de opleidingen worden er verschillende opdrachten uitgevoerd die aansluiten bij de wensen van de
vereniging.
Dit jaar zijn er 3 studenten die de opleiding Sociaal cultureel werk volgen op het ROC van Twente en een student
die Sportkunde volgt op het Windesheim te Zwolle. Naast de opdrachten van school ondersteunen de studenten bij de circuittrainingen, voeren ze hospitality werkzaamheden uit en assisteren ze bij toernooien en evenementen. Een waardevolle samenwerking in de ogen van hun begeleider binnen Sparta, Arjan Onstwedder.

Jeroen Drenth
Mijn naam is Jeroen Drenth en
ik ben 20 jaar oud, ik woon in
Enschede. Ik volg de opleiding sociaal werk niveau 4
aan het ROC van Twente in
Almelo, ik zit in het 2e leerjaar.
Ik loopt dit jaar stage bij Sparta.
Maandag ochtend ben ik aanwezig bij Sparta om daar te
werken aan mijn opdrachten en om te ondersteunen
waar indien nodig. Dinsdag en woensdagochtend loop
ik mijn stage bij Vosta. En in de woensdagmiddag help ik
bij de circuittraining aan de mini’s, JO9 groep & JO11
groep.
Verder heb ik geprobeerd en ga ik weer proberen om walking football voor 55+ op te zetten bij Sparta en daar een
wekelijks terugkerend activiteit van maken.

Sven Scholten
Hallo ik ben Sven Scholten, ik
ben 18 jaar, ik kom uit Beckum en mijn hobby’s zijn:
voetballen, touwtrekken, autocrossen en gamen.
Ik doe de opleiding Sociaal Cultureel Werk (SCW). Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met mensen
te werken. Op maandag ben ik aanwezig bij Sparta van
half 9 tot 12.
Meestal ben ik bezig met opdrachten voor school of
stage maar als het nodig is help ik de vrijwilligers die er op
maandag ochtend lopen. Voor de rest ben ik er nog op
woensdag middag waar ik help bij de circuit trainingen.
Bart de Bruijne
Hallo,
Mijn naam is Bart de Bruijne
en kom uit Albergen. Ik ben
22 jaar en studeer Sportkunde aan de Hogeschool
Windesheim te Zwolle. Ik
voetbal bij R.K.S.V. De Tukkers.

Eerder heb ik de opleiding Sport en bewegen gedaan
maar niet afgerond, daarna was ik opzoek naar een
nieuwe opleiding en kwam ik via Stipt terecht bij Sociaal
werk.
De activiteiten geven en het omgaan met verschillende
doelgroepen vond ik erg leuk aan de opleiding Sport &
bewegen. De opleiding Sociaal werk leek daarom wel
goed bij mij te passen werd mij verteld en zo ben ik de
opleiding begonnen.
Verder wil ik na deze opleiding graag verder studeren en
dan de kant op van fysiotherapeut of werken in het Roessingh, waar ik graag mensen wil begeleiden die door een
reden opnieuw moet leren lopen of hun lopen weer verbeteren.

Sparta Klanken

Ik loop bij Sparta voor mijn afstudeerstage, in mijn afstudeer opdracht doe ik onderzoek naar het verbeteren van
de integratie binnen CVV Sparta. Verder assisteer ik Arjan
met randzaken.
Daarnaast assisteer ik nog bij het geven van de circuit trainingen op de woensdagen en vrijdagen.
Groet, Bart de Bruijne
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AUTO RADIATEUREN SERVICE

BENNIE DE VRIES

DE VRIES
RADIATEUREN
UW PARTNER IN
KOELING!!!
De Reulver 82
7544 AM Enschede
Tel. 053 - 431 20 44

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.

...met de juiste mensen aan tafel.
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Hunenveldlaan 130
7576 ZR Oldenzaal
Tel 085 7606080
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Celine Schouten
Ik heet Celine Schouten, ik
ben 20 jaar oud en woon in
Enschede, doe de opleiding
sociaal cultureel werk op het
ROC in Almelo en loop stage
bij Sparta Enschede en hier is
Arjan mijn stagebegeleider.
Mijn hobby’s zijn drankjes doen met vrienden of familie
en gamen.
Werkzaamheden bij Sparta zijn achter de bar staan, mensen ontvangen in de kantine, bedienen en helpen met
vragen.
Op de donderdagochtend sport ik met Arjan en de 55+

fitness groep bij Vosta in de fitness ruimte. Op de vrijdag
krijgen wij bij Sparta een groep jongeren/volwassenen.
Met deze groep gaan wij sporten en bespreken we dingen als gelukkig zijn, hygiëne en voeding.
Ik ben hier dan bij om mee te sporten en met de deelnemers te praten. Na het sporten ga ik met 2 deelnemers
naar de winkel om met hun boodschappen te doen voor
een gezonde lunch, deze samen te bereiden en dan met
de gehele groep op te eten.
Ik vind het leuk om met ouderen en jongeren te sporten
en andere activiteiten te ondernemen.
Daarnaast vind ik dit prettige doelgroepen om mee te
werken omdat met deze doelgroepen veel plezier en
grapjes gemaakt worden en het gezellig is.

De studenten die nu stage lopen bij Sparta, staand v.l.n.r. Bart de Bruijne, Celine Schouten en stagebegeleider Arjan Onstwedder, voor Jeroen Drenth en Sven Scholten.
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ADRESSEN
Algemeen bestuur cvv Sparta
Voorzitter a.i.
Wim Ooitink
Secretaris
Paul Wibier
Penningmeester
Wim Bakker
Algemeen
Renske v.d. Lippe
Algemeen
Alide Bakker
Algemeen
Peter Friskus

tel. 06-53772934
tel. 06-53581674
tel. 06-51542585
tel. 053-433 67 51
tel. 06-43003038
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
Medische faciliteit
Peter Coppens
praktijk
Vrijwilligerscoörd.
Renske v.d. Lippe
ACT
Magda Mansveld
VZ
Frank Bakker
Coördinatoren
Senioren 1,2,3
Chris Muis
Dames/meisjes
Bob Reynsdorff
Trainers JO19 tm JO13
Trainers JO11 tm JO9 Leon Schmitz
E-F pupillen/mini's
Leon Schmitz
Jeugdleiders/ouders Ronald Westerman
Scheidsrechters
Tonnie ter Huerne
Wedstrijdsecretarissen
Senioren 3 t/m 7
p/a Sparta di/vr
Junioren
p/a Sparta di/vr
Pupillen
p/a Sparta di/vr

tel. 06-34559945
tel. 4787879
tel. 432 68 94
tel. 433 67 51
tel. 433 80 98
tel. 06-24322986

tel. 06-10428008
tel. 06-41159565
tel. 06-17022607
tel. 06-17022607
tel. 06-14928257
tel. 06-43100056

tel. 053-435 45 18
tel. 053-435 45 18
tel. 053-435 45 18

Overige
Beheerder clubgeb.
Beltona toernooi
Webteam
Webteam

Henri Goossen
Mark Bönhke
Klaas Friskus
Jeroen Hembrecht

tel. 06-51424367
tel. 053-8525868
tel. 06-23911147
tel. 06-37648972

Supportersvereniging
Voorzitter
Hugo Walhof
Secretaris
Yordie Klonne
Penningmeester
Johnny v.d. Velde

tel. 06-54917152
tel. 06-34557073
tel. 06-51595925

Businessclub Sparta
Secretaris
Jan H. Gosseling

tel. 06-52455200

Sparta website

www.sparta-enschede.nl

Senioren soos
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Gerard de Graaf
Cor Tuinbeek
Frank van Dorp

E mail adressen
Algemene info
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Clubblad
Sponsoring
Webmasters
Businessclub
Onderhoud opstallen
Vrijwilligers
Verenigingsmanager
Ledenadministratie

info@sparta-enschede.nl
voorzitter@sparta-enschede.nl
secretariaat@sparta-enschede.nl
penningmeester@sparta-enschede.nl
klanken@sparta-enschede.nl
sponsoring@sparta-enschede.nl
webmaster@sparta-enschede.nl
bcs@sparta-enschede.nl
onderhoud@sparta-enschede.nl
vrijwilliger@sparta-enschede.nl
arjan@sparta-enschede.nl
ledenadministratie@sparta-enschede.nl

053-4303730
06-14928680
074-2776092

Ere- voorzitters en ere-leden
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. W. Pees, H.M. v.d. Valk, H. Kloppenburg (allen overleden).
D. Budding, R.F. Westerman, G. Bolte, H. Goossen, H. Hankel, D.W. Hesselink, F. Bakker,
K.R. Friskus, H. Veenstra, P. Wibier, G. de Graaf, P. Coppens, T. Veenstra.
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Jan van der Veen Beheer
Keuter Makelaars
Kroese Wevers Accountants
Pollemans & Walhof B.V.
Sessink administratie en belastingadvies
Slagerij Busscher
Supporters Vereniging Sparta
ASaP 24-7

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Aannemersbedrijf Hannink B.V.

Van der Molen beveiligingstechniek

Brookhuis busreizen

Vazquez BV

Daniels Huisman Advocaten

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

De Vos diensten

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Verkerk Afbouw

Elzinga wonen

Visser speelgoed en decoraties

Esso Service Center Reink

Voicedata IP communications

FOXX-design
Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers
Koninklijke Grolsch N.V.
Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs
Huis aan Huis
ING Enschede

De leden van de Business Club Sparta,
dragen de Spartanen een warm hart toe.

sneller wilt
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wiltspelen
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kunjejewel
wel harder
kun
harder
lopenmaar
maar in
lopen
inwezen
wezen
bepaaltde
de bal
bal de
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desnelheid
snelheid
vanhet
het spel.
van
spel.
(Johan
(Johan Cruijff)
Cruijff)

Snelheid is belangrijk.. En dat kan alleen met het juiste materiaal.. Dat begrijpen wij bij
NetzoDr uk.
k.. Daarom beschikkken
e wij over de beste en snelste digitale dr ukper sen,
en een team dat niet alleen hard loopt,, maar ook samenspeelt.. In uw belang!

www.netzodr ukonline .nl

www.dr ukhetnu.nl

www.boekenbrochures.nl

NetzoDr uk B.V
V. | Capitool
Capitoo 25 | 7521 PL Enschede | 053-430 69 44
enschede@netzodr uk.nl | www.netzodr uk.nl

