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Een voor velen onder ons niet meer weg te denken
schakel binnen Sparta, Henri Goossen, is per 1 juni jl.
officieel gestopt als kantinebeheerder. 

Odense BK Onder 13 heeft vandaag de tweede edi-
tie van het Sparta Enschede U13 Tournament op
haar naam geschreven. 

Woensdag 11 april was de datum waar weer zo’n 75
oud  Spartanen naar uit hebben gekeken. Dat was
n.l. de dag dat er weer even oude herinneringen 

Foto voorpagina: Sparta 2 kampioen 1e klasse
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De Reulver 26

7544 RT Enschede

Tel. 053 - 433 70 31

e-mail: info@velovanderbij.nl

internet: www.velovanderbij.nl

Bus iness Club
LID VAN DE



Sparta Klanken juni 2018 3

Weer ligt er een voetbalseizoen achter ons! Fantas-
tisch wat Sparta allemaal vermag. Een voetbalclub uit
Enschede, bijna 100 jaar oud, die seizoen na seizoen
groeit en groeit.

Steeds maar weer een beroep doet op vele vrijwilligers,
die ondanks de hobbels, tegenstrijdigheden, emoties,
goede bedoelingen met ook tekortkomingen, weer naar
elkaar kijkt en zegt: het was niet gemakkelijk allemaal,
maar het was weer een mooi seizoen, dat we niet hadden
willen missen.

Kampioenschappen, zwaar verdiende overwinningen,
maar ook omgaan met teleurstellingen en verliespartijen. 
Sport verbroederd. Zo zou het althans altijd moeten zijn.
Dit lukt helaas niet altijd. Meestal wel gelukkig.

Een enkele keer loopt iets uit de hand. Korte lontjes bij
sommigen en ook het tegenkomen van  onredelijke men-
sen, die er nu eenmaal ook zijn. 

Het zou mooi zijn, wanneer we allemaal eens zouden be-
ginnen, om naar ons zelf te kijken. Verbeter de wereld en
begin vooral bij jezelf. Niet te veel naar anderen kijken,
maar zelf je eigen verantwoordelijkheid dragen en hier-
over kunnen communiceren met anderen.

Utopie? Nee zeker niet. Het is juist de bindende factor in
een club, soms uitmondend in vriendschap, maar altijd in
acceptatie van elkaar. Mensen met heel verschillende op-
voedingen, culturen en gevoelens,  maar toch met gelijke
interesses en gemeenschappelijke noemers. 

Ook 2017-2018 was weer zo’n jaar. Het gaat de analen van
Sparta in, met weer als kernpunt: we zijn weer wat ge-
groeid. Hier bedoel ik niet het aantal leden van de club.
Maar vooral in onze bovenkamer. Da’s goed!

Even weer bijkomen in de vakantietijd, na een periode
van drukte en sportieve acties. Dit is weer iets waar we
naar uit kunnen kijken. Soms zijn we moe en het is dan
prachtig om even een aantal weken weer aan iets anders
te denken.

Sportief gezien zijn er ook in het achterliggende jaar geen
builen en schrammen opgelopen. Zij het, dat ons JO19-1
helaas het niet heeft kunnen bolwerken in deze klasse
waar we na vorig jaar in beland waren.

Sparta einde seizoen 2017-2018

Dit was geenszins te wijten aan de inzet en betrokken-
heid van de spelers, die werkelijk hun best hebben ge-
daan. Maar het spreekwoord zegt; “Wat niet is, daar
verliest de koning zijn kroon”. 

Het komende jaar zullen we weer opstaan en laten zien,
wat Sparta Enschede aan mentaliteit in zich draagt.  Onze
hoofdmacht, handhaving, helaas wel minder dan mee
gerekend. Maar toch, op naar het volgend jaar.

Het tweede elftal, na vorig jaar een tweede plek ver-
overde dit seizoen het kampioenschap. Geweldige pres-
tatie voor het hele team en begeleiding. Van harte
proficiat en geniet hier van. Het feestje na de kampioen-
strijd was al een bewijs. Prachtig mannen.

Ook wil ik, net als vorig jaar, graag noemen, dat ook al
onze overige seniorenelftallen met hun leiding een dikke
duim verdienen, na een mooi en fijn seizoen.

Verder waren er bij de jeugd en de meiden mooie pres-
taties met ook diverse kampioenschappen, met bijbeho-
rende feestelijkheden! Wat is het toch mooi om dit te
beleven. Dit gun je een ieder.

In ieder geval wil ik met name graag alle ouders en be-
geleiders van deze immense groep kinderen van harte
danken voor hun betrokkenheid en ook de sportieve in-
vulling bij het begeleiden van de jeugdsport. 

Ik durf te zeggen, dat we zeker een voorbeeld zijn voor
vele clubs en laat dit zich verder zo ontwikkelen. De jeugd
heeft altijd de toekomst en wat er bij hen aan sportiviteit
en sportacceptatie wordt ontwikkeld, zullen we in de toe-
komst (ook bij Sparta) weer terugvinden. Dit is de groei,
die ik eerder in dit schrijven bedoelde. 

De club doet het nog steeds goed en Sparta wordt als een
uiterst serieuze en goed georganiseerde club ervaren.
Het is bekend, dat we er nog lang niet zijn en we weten
ook dat het allemaal nog beter kan. 

Maar blijf beseffen, dat het allemaal mensenwerk is.
Sparta, “ait verdân”. Blijf met trots naar onze mooie club
kijken, daar is niets mis mee, al willen sommige mensen
soms “brandje stichten”. Laat dit niet toe, we zijn er zelf
bij! Waak hiervoor!!!! Positief denken geeft ongelooflijk
“kracht”.



T 053 20 30 060

E info@gosselinggroothendriks.nl

I www.gosselinggroothendriks.nl

@gghadvies

Jan-Hendrik Gosseling

Erkend financieel adviseur
Vermogensadviseur

Victor Groot Hendriks

Verzekeringsadviseur
Pensioenconsultant

Hypotheken - Verzekeringen

Pensioenen - Vermogensadvies
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De huidige periode is natuurlijk weer onrustig, omdat we
weer met de indelingen van volgend seizoen bezig zijn. 

Maar we zijn inmiddels met de geweldige jeugd- en tech-
nische commissie met een grote groep, waar velen de ko-
mende periode zullen bepalen, wie komt waar, welke
trainer voor welk elftal en welke groep en het vaststellen
van coördinatoren en leider, om het volgend seizoen met
elkaar nog weer beter te doen, dan we het afgelopen jaar
al gepresteerd hebben. 

Allen hartelijk dank hiervoor. Hier geldt echt, applaus
voor een ieder zelf.

Vorig jaar schreef ik al, gun een ieder zijn of haar leermo-
menten. Voor u verwijtend bent over fouten die worden
gemaakt. De beste stuurlui staan immers nog altijd aan
wal.

Mensen, die werken, maken fouten! Helaas zijn er men-
sen, die geen fouten maken en dus wellicht niet al te veel

doen. Maak maar rustig fouten, zeg ik dan! In de juiste be-
doeling van de het woord.

Voor alle leden, die gewerkt hebben. Geniet heerlijk van
de vakantieperiode. Het is jullie gegund. Voor alle leden,
die niet te veel hebben gedaan of konden doen. Natuur-
lijk ook een fantastische vakantie en denk aan Sparta vol-
gend seizoen. Dan hebben we nog steeds vrijwilligers
nodig. Help ons, vele handen maken licht werk.

Er zijn nog enkele toernooien te gaan. Maak hier ook een
feest van en help elkaar, met wat dan ook!

Nogmaals, ik gun u allen een hele fijne vakantie en kom
weer goed thuis. 

We zien u dan weer in het volgend seizoen.

Wim Ooitink
Uw voorzitter a.i.

Personalia
Geboren:
Op 25 april werden Ingo en Marissa ter Huurne verblijd
met de geboorte van hun dochter Jolie. Van harte gefeli-
citeerd en heel veel geluk en gezondheid met jullie doch-
ter.

De wereld is nog mooier met jou…
Dat stond op het geboortekaartje van Loes Marie, doch-
ter van Dick en Kelly en zusje van Roos, geboren op 13
mei. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje.

In april onderging Willie Speek (thee mevrouw) een ope-
ratie waarin de galblaas werd verwijderd. De klachten zijn
verdwenen en met veel rusten is ze bijna weer de oude.
Namens de Sparta familie van harte beterschap.

Jan Maris (leider Sparta 1) moest in mei een zware hart-
operatie ondergaan. Na de klachten kwamen de artsen
tot de conclusie dat een drietal omleidingen noodzakelijk
bleken te zijn. Op dit moment is Jan herstellende hiervan
en mag hij binnenkort de therapie volgen tot volledig
herstel. Jan van harte beterschap en luisteren naar je li-
chaam.

Op 6 juni overleed op 89-jarige leeftijd mevr. A. Reerink-
Schouten,  moeder van Renske van der Lippe, lid van het
hoofdbestuur.  We wensen de familie van der Lippe veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

We wensen de zieken en geblesseerden die hier niet ge-
noemd zijn van harte beterschap.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor de be-
langstelling na mijn operatie.

Willie Speek

Bedankje



Dorpsstraat 137   Lonneker   Tel. 053 - 433 43 40 
www.cafe-sprakel.nl    info@cafe-sprakel.nl

��������	

������	�����������	
�����������

��������������������

����������	
�����	���
��������������		�

������������ !
"���
��"���
��

������������ 

����������
����������	
�����	���

���
��
������ !

�������������		�
����������	
�����	���

��������������������
�������	
������
��������������������

�	
�����������



Sparta Klanken juni 2018 4Sparta Klanken juni 2018 7

Het bestuur heeft onlangs besloten om met ingang van
het seizoen 2018/2019 een VOG op te vragen bij, in eer-
ste instantie, de begeleiding van onze jeugdteams. Wij
willen hiermee een stap zetten in het creëren van een vei-
lige sportomgeving voor onze jeugdleden.

In een tijd waarin gevallen van seksuele intimidatie en/of
ongewenst gedrag met regelmaat in de media verschij-
nen willen wij een signaal naar met name de ouders van
onze jeugdleden afgeven: bij Sparta zijn alleen jeugd-
trainers en -leiders actief die een positieve VOG kunnen
en willen overleggen!

Ter voorbereiding op het bovenstaande is er dit voorjaar
een aanvraag gedaan bij het NOC*NSF om in aanmerking
te komen voor de regeling gratis VOG. Dit is inmiddels ge-
lukt en dus zal het hele gebeuren geen kosten met zich
meebrengen.

Hoe nu verder?
Vlak voor of na de aanstaande zomervakantie zal bekend
zijn welke jeugdtrainers en -leiders er in het seizoen

Introductie VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) bij Sparta
2018/2019 actief zullen zijn bij onze vele jeugdteams. Hij
of zij ontvangt een e-mail met daarin een link om via je
persoonlijke DigiD een VOG aan te vragen.

De aanvraag wordt beoordeeld door het Ministerie van
Justitie en Veiligheid en de jeugdtrainer of -leider ont-
vangt de VOG op het thuisadres per post. Een kopie van
de VOG wordt ingeleverd bij Sparta en de cirkel is rond.

De toekomst:
Wij beseffen dat we met deze maatregel slechts een mo-
mentopname creëren, het op peil houden van het be-
stand aan jeugdtrainers en -leiders en de overlegde VOG’s
is een continue proces dat ook weer vrijwillige inspan-
ning vergt.

Ook alleen positieve VOG’s bieden uiteraard geen garan-
tie, wij kunnen alleen hopen dat wij nu en in de toekomst
als Sparta niet met deze materie in het nieuws komen.

Namens het bestuur,
Frank Bakker

Op 21 april 2021 bestaat onze club 100 jaar. Er
is een commissie samengesteld, die de op-
dracht van het bestuur heeft gekregen, om de
festiviteiten omtrent dit eeuwfeest te regelen.

Dit lijkt vroeg, het is pas over 2,5 jaar, maar som-
mige zaken moet je nu eenmaal ver van te voren
regelen.

Het moet in ieder geval een evenement worden
waarbij ieder Sparta lid op de een of andere wijze
betrokken is en uitgroeien tot een fantastisch
feest. Er zal de komende tijd op menigeen een be-
roep gedaan worden om zaken te bedenken of te
regelen.

Dus staan we open voor de prachtige ideeën die
jullie misschien voor ons hebben, jeugd, senioren,
zaal enz. we leggen onze oren te luister.

Een eeuw lang cvv Sparta Enschede

Financieel kunt je ons (en jezelf ) natuurlijk altijd
steunen door sponsering of bijvoorbeeld mee-
doen aan de vriendenloterij en jou lot te verbin-
den aan cvv Sparta.

Mailadres:
jubileumcommissie@sparta-enschede.nl

Hier kun je eventuele suggesties kwijt.

Namens de
jubileumcommissie:
Erwin Haveman





Sparta Klanken juni 2018 9

Kampioenen

Sparta MO13-1

Sparta MO11-1
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Sparta JO11-1

Sparta JO15-6



1x per week sporten 
(fitness en groepslessen)

voor €29,- per vier weken

Actie is alleen geldig voor leden van Sparta

en vanaf 18 jaar. Voor overige 

lidmaatschappen zie onze website

Tevens GRATIS welkomstpakket t.w.v. €75,-

Voor meer informatie of inschrijven mail 

naar info@trifora.nl

Onbeperkt 

sporten 
(fitness en groepsles) 

voor €32,50
per vier weken

EXCLUSIEF 

VOOR LEDEN VAN 

Sparta

Enschede

www.trifora.nl
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Een voor velen onder ons niet meer weg te denken
schakel binnen Sparta, Henri Goossen, is per 1 juni jl.
officieel gestopt als kantinebeheerder. Een mooi mo-
ment om vooral terug te kijken naar 25 jaar hoogte-
en dieptepunten.

We schrijven het jaar 1993: het kantinebeheer bij Sparta
lag in handen van Gerhard Nijboer, ondersteund door zijn
naaste familie. Gerhard moest stoppen vanwege zijn ge-
zondheid en het toenmalige bestuur onder voorzitter-
schap van Ab Bakker werd gedwongen om snel een
oplossing te vinden. Er werd een beroep gedaan op Henri
en zijn vrouw Annie en na overleg besloten zij samen de
sprong in het diepe te wagen. Het beheerdersechtpaar
werd benoemd, een groot probleem was opgelost en
met name voorzitter Ab was oprecht blij met de bereid-
heid van Henri en Annie.

We schrijven het jaar 2018: terugkijkend op 25 jaar kanti-
nebeheer valt het tijdperk grofweg op te knippen in drie
delen. De eerste 16 jaar samen met Annie, na haar over-
lijden 9 jaar alleen. In verband met een reorganisatie bij
zijn werkgever Grolsch is Henri 6 jaar geleden zijn baan
kwijtgeraakt en kon hij vanaf dat moment bijna fulltime
aan de slag bij Sparta. Nu is het moment daar om het
stokje over te dragen waarbij Henri treffend opmerkt ‘je
wordt zelf ouder, Sparta wordt steeds groter, het is tijd
voor een frisse wind’.

Wat waren en zijn de mooie momenten in 25 jaar?
De mooie momenten in een voetbalseizoen zijn wat
Henri betreft het Hummelkes-toernooi in de herfstva-
kantie, de finaledag van het Beltona-toernooi en de half-
jaarlijkse bijeenkomsten van de Seniorensoos. Voor dit
laatste verzorgt en regelt Henri het lopende buffet, iets
wat hem iedere keer veel voldoening en waardering op-
levert. Naast deze evenementen brengen de momenten
van samenzijn met zijn medebestuursleden van de Sup-
portersvereniging veel plezier, de oudere garde van dit
clubje mag Henri rekenen tot zijn vrienden.

Wat houdt kantinebeheerder zijn nou precies in?
Kantinebeheerder zijn is niet alleen het openen en slui-
ten van de kantine. Een flink deel van de tijd gaat zitten in
het inkopen van dranken en etenswaren. Een deel van
deze goederen wordt bij Sparta gebracht, een deel moet

Henri Goossen neemt na 25 jaar

afscheid als kantinebeheerder

bij de leveranciers worden afgehaald. Ook het samen-
stellen van het bezettingsrooster voor bar en keuken is
een flinke uitdaging. De groep vrijwilligers is beperkt en
een aantal al behoorlijk op leeftijd. Henri koestert zijn
team en zorgt bijvoorbeeld dat alle dames op hun ver-
jaardag een bloemetje ontvangen. Kantinebeheerder zijn
of worden is niet iets voor een korte termijn, het is een
functie voor een langere termijn waarbij 25 jaar overigens
wel heel lang is.

En nu verder?
Henri vindt het tijd om de eindverantwoordelijkheid over
te dragen, achter de schermen zal hij zeker nog de no-
dige hand- en spandiensten blijven verlenen. Uiteraard
zal hij met enige regelmaat nog rondom de bar te vinden
te zijn, of om een biertje te tappen, of om er eentje te
drinken met deze en gene. Ergens in de maand juni staat
Henri nog een uitstapje te wachten met onbekende be-
stemming, aangeboden door de ‘Sparta-kanjers’ als dank
voor 25 jaar goede verzorging.

Namens alle Spartanen kan ik niet anders dan mij daarbij
aansluiten. Henri verdient veel respect en waardering
voor zijn goede werk bij de mooiste en gezelligste club
van Enschede.

Frank Bakker



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

400 jaar
karakter
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Sparta JO11-5 is winnaar geworden van de penaltybokaal
seizoen 2017-18. Met een score van 0,583 bleef het maar
net voor op Sparta MO11-1.

De eindstand:
Team gem. strafschoppen benut

1. Sparta JO11-5 0,583 24 14
2. Sparta MO11-1 0,533 15 8
3. Sparta JO11-1 0,519 27 14
4. Sparta JO11-10 0,467 15 7
5. Sparta JO11-3 0,458 24 11
6. Sparta JO11-2 0,417 24 10

Sparta JO11-7 0,417 24 10
Sparta JO11-8 0,417 24 10

7. Sparta JO11-4 0,333 27 9
8. Sparta MO11-2 0,292 24 7
9. Sparta JO11-12 0,133 15 2

10. Sparta JO11-9 0,111 18 2
11. Sparta JO11-11 0,095 21 2
12. Sparta JO11-6 0,067 15 1

Sparta JO11-5 winnaar penaltybokaal JO11-MO11 2017-18

Hoeveel strafschoppen zijn er al genomen en hoevel trof-
fen er doel. We gaan het even op een rijtje zetten en te-
vens een overzicht van de doelmannen die elke keer
maar weer de ballen om de oren krijgen.

In totaal zijn er dit seizoen 285 strafschoppen genomen
waarvan er 112 doeltreffend waren.

Per doelman is dat:
strafschoppen doelpunten

Sander Ensink 120 53
Sebatiaan Boomsma 99 36
Jari Klaver 66 23

Onze dank gaat uit naar de doelmannen voor hun me-
dewerking aan de penaltybokaal. Zoals bovenstaand
heeft Sander 120 strafschoppen te verwerken gekregen
in zes series. Sebastiaan stond vijf keer onder de lat en Jari
verdedigde drie maal het doel.

Foto winnaar Sparta JO11-5.



      

Twentse Energie Groep uw
expert op het gebied van duurzame

verlichting en zonne-energie

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
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Sparta JO11-11 met doelman Sebastiaan Boomsma.

Sparta JO11-11 met doelman Sebastiaan Boomsma.

Sparta JO11-12 met doelman Sander Ensink.

Sparta MO11-1 en 2 met doelman Sander Ensink.
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De voetbaldag begon onder prima weersomstandighe-
den om 11.00 uur. AZ Alkmaar en Werder Bremen maak-
ten hun entree op het toernooi en begonnen wisselend.
Werder Bremen liet FC Twente met 2-0 kansloos, terwijl
Consadole Sapporo verrassend met 1-2 won van AZ Alk-
maar.

Na deze eerste wedstrijden op het toernooi ontwikkel-
den de poules zich op een mooie manier. De deelnemers
waren redelijk gelijkwaardig, waardoor in de laatste pou-
lewedstrijden nog liefst 6 teams in aanmerking konden
komen voor de finale.

Odense BK wint 2e editie Sparta U13 tournament

In Poule A moesten uiteindelijk Odense BK, Werder Bre-
men en Slavia Praag op doelsaldo uitmaken wie de finale
zou bereiken. Door een zeer fraaie 4-0 zege van Odense
BK in hun laatste poulewedstrijd tegen Werder Bremen
wisten de Denen beslag te leggen op plek 1 in poule A,
moest Werder Bremen genoegen nemen met plek 2 en
eindigde Slavia Praag met het minste doelsaldo op plek 3. 

FC Twente en gastheer Sparta Enschede moesten in hun
laatste pouleduel uitmaken wie vierde zou worden in de
poule en FC Twente wist middels een 3-1 zege de vierde
plek veilig te stellen.

In Poule B ontwikkelde zich eenzelfde strijd tussen 3
teams om plek 1 in de poule. AZ Alkmaar had in de laat-
ste poulewedstrijd tegen Brondby IF bij een overwinning

Odense BK Onder 13 heeft vandaag de tweede editie van het Sparta Enschede U13 Tournament op haar naam
geschreven. In een volledig Deense finale tussen Odense BK en Brondby IF bleef het 0-0, waarna strafschoppen
de beslissing moesten gaan brengen. De eerste 5 strafschoppen werden door beide teams benut, waarna
Odense BK ook haar 6e penalty wist te benutten. Omdat Brondby IF vervolgens een strafschop gekeerd zag
worden ging Odense BK er met de felbegeerde eerste prijs vandoor!

Odense BK winnaar na strafschoppenserie tegen
Brondby IF.
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nog eerste in de poule kunnen worden, maar bleef he-
laas steken op een 0-0. Hierdoor ging Brondby IF er met
de groepswinst van door, werd Consadole Sapporo
tweede, AZ Alkmaar derde, Prestige Football Academy 4e
en FASE Szczenic laatste.

Na de laatste wedstrijden in de poulefase werden direct
de plaatsingswedstrijden gespeeld. Sparta Enschede
moest zijn meerdere erkennen in FASE Szczenic in de
strijd om plek 9, Prestige Football Academy wist FC
Twente na strafschoppen te verslaan en plek 7 te be-

machtigen en Slavia Praag deed na strafschoppen het-
zelfde voor plek 5 tegen AZ Alkmaar.

In de strijd om plek 3 liet Consadole Sapporo zien een
mooie aanvulling te zijn op dit deelnemersveld. Bij hun
eerste deelname werd in de laatste wedstrijd Werder Bre-
men met 0-2 verslagen en wisten de Japanners direct be-
slag te leggen op een prijs. Daarna was het dus tijd voor
de grote finale, waarbij Odense BK na strafschoppen de
gelukkigste bleek van de twee Deense finalisten.

We kijken met een erg goed en prettig gevoel terug op 2
schitterende toernooidagen! We danken alle vrijwilligers,
scheidsrechters, gastgezinnen en medewerkers van Pres-
tige Football Academy voor de organisatie van dit toer-
nooi en zien een ieder graag volgend seizoen terug bij de
volgende editie van het Sparta Enschede U13 Tourna-
ment!

Kris Kempers

1. Odense BK
2. Brondby IF
3. Consadole Sapporo
4. Werder Bremen
5. Slavia Praha
6. AZ Alkmaar 
7. Prestige Football Academy
8. FC Twente
9. FASE Szczenic

10. Sparta Enschede

Eindstand
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De competities zitten er weer op. We hebben diverse elf-
tallen/teams mogen feliciteren met een kampioenschap
maar helaas zijn er ook wat gedegradeerd.

Het Rad van Avontuur heeft ná de wedstrijden van ons
1ste elftal weer volop gedraaid en vele mensen blij ge-
maakt met mooie prijzen.

We nemen afscheid van 1ste elftal speler Tim Jongman.
Maar liefst 17 seizoenen in Sparta 1. Wat een klasbak! Tim
ook namens de Supporters Vereniging bedankt voor al
die mooie seizoenen!!

Op 6 april hadden we onze Jeugdbingo. De kantine was
heerlijk vol. Vele winnaars gingen met mooie prijzen naar
huis. Wat een prachtige avond!

Een week later onze SpartaQuiz. Een iets mindere op-
komst dan normaal maar wel een super gezellige avond
onder leiding van ‘onze’ quizmaster Tom Kuipers en lek-
kere hapjes van de SV.

Voor de jongste jeugd werd op 12 en 19 mei Poffertjes
gebakken. Ook de bezoekende teams mochten meege-

Supporters Vereniging

nieten. Soms moesten de spelers even wachten op de
vers gebakken poffertjes maar dat was de moeite waard
want veelal met wat poedersuiker smaakten ze weer
heerlijk. Vriendelijk dank aan velen voor de positieve re-
acties.

Voor juni staan weer diverse toernooien voor de deur
waar de Supporters Vereniging natuurlijk weer aanwezig
zal met haar snacktent. We hopen op mooi weer, sporti-
viteit en spannende wedstrijden. Hieronder een overzicht 

Zaterdag 23 juni
Finale BELTONA BELOFTEN COMPETITIE 

Zaterdag 30 juni
KELDER KLASSE TOERNOOI

Daarna sluiten we dit seizoen af en gaan we op vakantie.
We zien elkaar terug in het nieuwe seizoen.

De Supporters Vereniging wenst allen een fijne zonnige
zomervakantie!!

Hugo Walhof
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Na afsluiting van de reguliere competitie is er uiter-
aard een moment om terug te blikken op het afgelo-
pen seizoen van Sparta 1. Waar de verwachtingen
voor het seizoen hooggespannen waren, met een vrij-
wel intact- en zelfs nog versterkte selectie, bleven de
goede prestaties uit en kenmerkte het seizoen zich
vooral door veel wisselvalligheid in het spel van onze
hoofdmacht. 

Met de nieuwe hoofdtrainer Jeroen Niks aan het roer en
enkele versterkingen in de selectie, waarvan spits Dewi
Perik de meest aansprekende was, leek de uitgangssitu-
atie voor aanvang van dit seizoen prima. In de voorberei-
ding en in het bekerprogramma werden vooral veel
nieuwe dingen geprobeerd.
Accenten in de speelwijze werden anders ingericht en
veel aandacht werd gegeven aan de uitvoering van het
spel in balbezit.

Meer dominant zijn, het spel willen bepalen en minder
leunen op de counter. De resultaten in de bekercompeti-
tie werden ondergeschikt gemaakt aan deze leerpunten
en bij aanvang van de competitie zou het qua organisa-
tie én uitvoering moeten staan. Het bleek echter anders
te lopen.

Terugblik Sparta 1

De aftrap van de competitie liep uit op een domper. Pro-
movendus Blauw Wit ’66 werd voetballend overklast,
maar Sparta liet na de score naar veilige marge uit te bou-
wen. Door een doelpunt uit een corner in blessuretijd
pakte Blauw Wit ’66 zowaar een punt en dat was een eer-
ste tegenvaller.

In de volgende wedstrijden tegen Enter Vooruit, Den Ham
en Hulzense Boys werden louter gelijke spelen geboekt,
terwijl de volgende wedstrijd in Zwolle tegen WVF verlo-
ren ging. Een matige seizoenstart welke pas in de 7e wed-
strijd een positieve draai kreeg met een 0-4 overwinning
tegen Be Quick ’28. Met overwinningen tegen De Esch en
Voorwaarts Vr. kreeg dit herstel een goed vervolg, maar
was er kort voor de winterstop toch weer een terugval
met een onverdiende 1-3 thuisnederlaag tegen SVI. 

Na de winterstop beleefde een getergd Sparta een valse
start met een 2-0 nederlaag tegen laagvlieger ASC ’62.
Blauw Wit ’66 werd thuis nu wel verslagen, maar tegen ti-
telkandidaat Den Ham was Sparta een week later een
maatje te klein. Een 0-3 nederlaag tegen de oude ploeg
van trainer Jeroen Niks welke een weer later werd ge-
volgd door een benauwde 2-1 thuisoverwinning tegen
Be Quick ’28. Met de uitwedstrijd tegen koploper DOS
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Kampen in het verschiet waren de verwachtingen niet
hooggespannen, maar Sparta speelde in Kampen één
van haar beste wedstrijden dit seizoen. De trotse koplo-
per werd op de pijnbank gelegd en met een ruime 1-5
overwinning keerde Sparta huiswaarts.

WVF ging in Enschede met 1-0 ten onder, maar een week
later was het goede gevoel weer verdwenen na een
knotsgek verlies tegen De Esch in Oldenzaal. De tegen-
doelpunten werden soms op een presenteerdblaadje
weggegeven en de eindstand van 5-4 had weinig met
goed voetbal van doen.

Het restant van de competitie kenmerkte zich door veel
wisselvalligheden. Zwakke momenten (bv. een dramati-
sche 3-0 uitnederlaag tegen DZSV) werden afgewisseld
met sporadische goede momenten. Het restant van de
gestaakte wedstrijd tegen IJVV was een zeldzaam hoog-
tepunt. Sparta liep in de resterende speelhelft over IJVV
heen en de overwinning werd opgedragen aan teamlei-
der Jan Maris die op dezelfde dag onder het mes ging
voor een zware hartoperatie. 

Na de laatste competitiewedstrijd kon de balans opge-
maakt worden. Sparta eindigde op een 8e plek met 10
overwinningen en evenzoveel nederlagen. Zes keer werd
er gelijkgespeeld en het doelsaldo was met +4 maar net
positief. Een seizoen dat in alle opzichten wisselvallig mag
worden genoemd.

Na dit seizoen zullen enkele spelers Sparta verlaten. Dewi
Perik, Sander Ensink en Dylan Drosten zullen na slechts
één seizoen in het Sparta-shirt alweer terugkeren naar
hun oude clubs. Doelman Jari Klaver keert na vier seizoe-
nen Sparta terug naar AJC ’96.

Pechvogel van het seizoen was verdediger Rody de Graaff
die met knieletsel het overgrote deel van het seizoen
miste.

Grootste aderlating voor Sparta zal het stoppen met voet-
ballen in Sparta 1 door aanvoerder Tim Jongman zijn. Na
liefst 17 seizoenen trouwe dienst kiest de routinier voor
zijn gezin en dat is hem natuurlijk gegund. Veel dank voor
al jouw hoogtepunten in het Sparta-shirt, Tim en je bent
uitgegroeid tot een voorbeeld voor velen. In een af-
scheidswedstrijd zal op een later tijdstip nog veel aan-
dacht worden geschonken aan jouw prestaties.

Kampioen van de tweede klasse H werd Enter Vooruit dat
over het gehele seizoen heen gewoon het meest stabiel
presteerde. Het verrassende Den Ham had misschien wel
meer recht op de titel, maar ging voor het seizoenseinde
ten onder aan de spanning in de titelstrijd.

Oud Sparta-trainer Peter Schulte gaat het komend sei-
zoen als nieuwe trainer met Enter Vooruit de eerste klasse
in en zal ongetwijfeld handhaving als eerste doelstelling
hebben. Aan onze hoofdtrainer Jeroen Niks en zijn bege-
leidingsstaf de schone taak om het komend seizoen
Sparta in prestatief opzicht beter voor de dag te laten
komen.

Laten we er vanuit gaan dat de fouten die dit seizoen zijn
gemaakt als leermomenten voor het komende seizoen
gaan dienen en dat Sparta haar ambities om weer terug
te keren naar de eerste klasse waar kan maken.

Een mooie doelstelling is dat dit in het jubileumseizoen
2020-2021 (Sparta 100 jaar) het geval is, maar eerder mag
natuurlijk altijd !
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Alle reguliere competitiewedstrijden in het seizoen 2017/'18 zijn gespeeld. Een seizoen vol met hoogte- en diepte-
punten. Met mooie verhalen, kampioenen, debutanten en records. Tijd om de balans op te maken! Het afgelopen sei-
zoen werden er in het land maar liefst 698.065 bij de KNVB geregistreerde amateurvoetbalwedstrijden gespeeld. In al
die wedstrijden werd 4.954.651 gescoord, een gemiddelde van 7,1 doelpunten per wedstrijd!
Hoe zag het voetbalseizoen van Sparta eruit, dat kun je hieronder zien.

Het seizoen in cijfers

Totaal aantal
teams

senioren junioren

10 53

Totaal aantal
voetballers

senioren junioren

208 617
dames meisjes

0 86

Totaal aantal thuiswedstrijden
op de club

614
40160 minuten

Winstpercentage thuis

316 van de 614

Verliespercentage thuis

230 van de 614

51
%

37
%

Winstpercentage uit

230 van de 616

Verliespercentage uit

275 van de 616

Team hoogste
winstpercentage

Sparta MO11-1

86%
Meest gespeelt tegen

Quick ‘20

45
%

44
%

Totaal aantal
doelpunten thuis

voor

2438

tegen

1879

Totaal aantal
doelpunten uit

Bron: KNVBvoor

2411

tegen

2111
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BELOFTEN COMPETITIE

Sportpark Schreurserve Enschede
aanvang wedstrijden 10.00 uur

Poule A
DETO Twenterand
Wijhe ‘92
FC Meppel
HHC Hardenberg

Poule B
Lelystad ‘67
cvv Sparta E.
Zelos
DZOH

Poule C
HSC ‘21
DZC ’68
Alcides
Sparta Nijkerk

Poule D
vv Hierden
ZAC
Noordscheschut
Avanti W



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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Woensdag 11 april was de datum waar weer zo’n 75
oud  Spartanen naar uit hebben gekeken. Dat was n.l.
de dag dat er weer even oude herinneringen van
vroeger werden opgehaald. Diverse malen klonk dan
ook de kreet van weet je dit of dat nog wel?

Zoals bij elke bijeenkomst stond ook nu het welkomst-
comité in de hal weer  gereed om ons te verwelkomen en
de presentie lijsten te laten tekenen.

Bij  binnenkomst in de kantine werden we verrast met
een lekker kopje koffie en een plakje cake die door de bar
medewerkers werden  geserveerd ,,vrijwilligers die altijd
aanwezig zijn om ons van een natje  en droogje te voor-
zien" deze mensen  willen wij danken dat zij telkens  weer
hun vrije tijd voor ons beschikbaar stellen en zo hun bij-
drage leveren  tot het slagen van onze soos activiteiten.

Onze voorzitter Gerard de Graaf  gaf omstreeks 10.45 uur
de aftrap voor dit samenzijn. Hij gaf aan dat er bestuurlijk
een verandering zou plaats vinden. Tjeerd Veenstra, mede
oprichter van de soos heeft besloten i.v.m. zijn leeftijd zijn
functie beschikbaar te stellen. Het zal vreemd zijn dat

De oudjes waren weer even samen bij de ouderen Soos!!!!

Tjeerd niet meer aanwezig zal zijn in de hal  om ons te be-
groeten bij de bijeenkomsten, ook het bestuur zal zijn in-
breng in de vergaderingen node missen. Gerard dankt
hem  voor zijn inzet de afgelopen jaren en gaf hem als
blijk van waardering een mooie de bos bloemen namens
ons allen. Gerard gaf verder aan dat Dick Budding de
opengevallen plaats zal innemen hij heet hem welkom
en wenst  hem een fijne tijd toe in het Soos bestuur

Hierna werd de voorzitter van de vereniging Wim Ooitink
het woord gegeven om te spreken over het  wel en wee
van onze vereniging. Wim gaf aan dat het goed ging met
de club, en  het leden aantal nog steeds toe nam. Ook fi-
nancieel ziet het er volgens hem goed uit. Daarnaast zijn
er zijn grootse plannen op ons sportpark Schreurserve.
I.z.m  de gemeente zal er als alles door gaat, een multi-
functioneel gebouw worden neergezet, waar sport, zorg
en onderwijs onder een dak worden gebracht en waar,
Sparta het beheer over zal voeren. We zullen hier zeker
op een later tijdstip meer van horen.

De kelen waren inmiddels droog, en werd  het tijd om ge-
zamenlijk gezellig een pilsje te drinken, terwijl onze
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J. van Vonno
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Winkelcentrum ‘t Ribbelt
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Winkelcentrum ‘t Stroink
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Telefoon 053 - 434 52 80
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Sparta  band Spartacus  live enkele liedjes uit de oude
doos ten gehore bracht. We konden even later aan tafel
en genieten van een heerlijke maaltijd  die zoals altijd uit-
stekend was verzorgd door Henri Goossen en zijn man-
nen.

Na het eten zijn wij naar buiten gegaan en werd er nog
even ouderwets tegen een balletje getrapt zoals met  het
penalty  schieten en wandel voetbal.

Na deze buiten activiteiten was de traditionele verloting

aan de beurt en werden de prachtige prijzen ,,aangebo-
den  door de supportersvereniging" via het rad van avon-
tuur uitgereikt aan de gelukkige winnaars.

Omstreeks 15.30 uur werd deze bijeenkomst door de
voorzitter afgesloten en ging een ieder weer huiswaarts
nagenietend van deze zeer geslaagde dag. En verlangend
uitziend naar de volgende bijeenkomst die 14 november
gepland staat.

Ha Ve



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

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

SCHOENMAKER ENSCHEDE

De sleutel naar kwaliteit
Winkelcentrum Deppenbroek, tel. 053-2317361

www.schoenmakerenschede.nl
www.facebook.com/schoenmakerenschede

Schoenreparatie
Kledingreparatie
Sleutelservice
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...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 Paul Wibier tel. 06-53581674
Penningmeester Wim Bakker tel. 06-51542585
Algemeen Renske v.d. Lippe tel. 053-433 67 51
Algemeen Alide Bakker tel. 06-43003038
Algemeen Peter Friskus tel. 06-34559945

Verenigingsmanager
Arjan Onstwedder tel. 06-81999336

Ledenadministratie administratie tel. 435 45 18

Clubgebouw tel. 435 45 18

Account-functionarissen
Facilitaire zaken Peter Friskus tel. 06-34559945
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 Chris Muis tel. 06-10428008
Dames/meisjes Bob Reynsdorff tel. 06-41159565
Trainers JO19 tm JO13
Trainers JO11 tm JO9 Leon Schmitz tel. 06-17022607
E-F pupillen/mini's Leon Schmitz tel. 06-17022607
Jeugdleiders/ouders Ronald Westerman tel. 06-14928257
Scheidsrechters Tonnie ter Huerne tel. 06-43100056

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

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

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

A D R E S S E N

Ere-voorzitters en ere-leden

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

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

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

Sparta website www.sparta-enschede.nl

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

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

Keuter Makelaars

Kroese Wevers Accountants

Pollemans & Walhof B.V.

Sessink administratie en belastingadvies

Slagerij Busscher

Supporters Vereniging Sparta                        

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Van der Molen beveiligingstechniek

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Verkerk Afbouw

Visser speelgoed en decoraties

Voicedata IP communications

De leden van de Business Club Sparta,

dragen de Spartanen een warm hart toe.

ASaP 24-7

Aannemersbedrijf Hannink B.V.

Brookhuis busreizen

Daniels Huisman Advocaten

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Elzinga wonen

Esso Service Center Reink

FOXX-design

Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers

Koninklijke Grolsch N.V.

Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs

Huis aan Huis

ING Enschede



Als je sneller wilt spelen 
kun je wel harder 

lopen maar in wezen 
bepaalt de bal de snelheid 

van het spel. 
(Johan Cruijff)
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