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We schrijven zaterdagochtend 24 november, 8.15
uur, het is tijd voor een bak koffie bij Sparta, de jon-
gens druppelen langzaam binnen, 8.45 moeten we

Op woensdag 17 oktober jl. vond bij Sparta de Jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Voor hen
die niet aanwezig konden, mochten of wouden zijn

Sparta Enschede is de afgelopen jaren snel gegroeid.
Inmiddels telt onze vereniging meer dan 1000 leden,
waarvan het grootste deel bestaat uit junioren en
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Inmiddels ligt het jaar 2018 al bijna weer achter ons.
Het lijkt voorbij gevlogen. Het einde van het jaar is al-
tijd weer een fase van terugkijken op het achterlig-
gende jaar. Wat ging er goed en wat minder goed.

Bij Sparta is er ook weer veel gebeurd. De club leeft als
nooit tevoren en in het afgelopen jaar zijn er weer de no-
dige stapjes in de goede richting gezet. De zwartkijker zal
ongetwijfeld opmerken, dat er ook wel veel fout is ge-
gaan en dat lang niet alles op rolletjes loopt. Ze hebben
natuurlijk gelijk.

Máárrrrrr, u kent mij, ik wens mij vast te houden aan de
opbouwende aspecten. Best kritisch om ons heen kij-
kend, maar ik ben in hoofdzaak bezig met het vertrou-
wen, dat, waar er in gemeenschapszin wordt gewerkt, we
altijd aan de toekomst bouwen en dus telkens “verder”
komen.

In veel opzichten was 2018 een mooi jaar. Naast de mooie
sportieve succesjes tot nu toe, ons JO19-1 (oude A1) weer
kampioen en hopelijk op weg naar promotie naar de
hoofdklasse, ons eerste elftal dat dit jaar om het hoogste
speelt, een tweede elftal, dat zich danig weert in de com-
petitie.

Maar ook vele andere teams die leuk presteren met daar-
bij het allerbelangrijkst, genieten van onze sport! 

De mensen bezig met bar en keuken, die vastbesloten
zijn om de nieuwe organisatie aan de praat te krijgen.
Vele commissies en werkgroepen zijn in haar ontwikke-
ling in volle gang. 

Het bijzondere is, dat je kunt merken, dat veel mensen,
die als vrijwilliger in de werkgroepen (commissies) aan
het werk zijn, aan de lijve ondervinden wat er allemaal
gedaan moet worden om een voetbalvereniging goed te
laten functioneren. Ik durf wel eerlijk te zijn, dat ik vele
jaren in mijn lange actieve voetbaltijd dit feit schromelijk
heb onderschat. 

Voor de vrijwillige kanjers binnen Sparta moeten wij
meer en meer respect hebben en deze koesteren. Let wel,
niet bezig zijn met hun tekortkomingen, maar ze KOES-
TEREN.

Het bestuur (zelf ook vrijwilligers) is altijd weer erg blij

Sparta Enschede 2018

met de inzet van alle betrokkenen. Dus hulde aan deze
werkende leden. Ook al die goedwillende ouders, die ook
op vrijwillige basis meewerken om het voor hun kinde-
ren in hun teams iedere week weer te laten functioneren.
Applaus voor een ieder, die hier in ondersteunt.

Het kan natuurlijk echt nog een stuk beter, want er zijn
best hier en daar de nodige zorgen. 

Wij rekenen echter op de medewerking en het begrip van
ieder. Begrip voor die mensen, die hun best doen, altijd
maar weer bezig met opvangen en begeleiden. Met el-
kaar voor elkaar, dit geldt voor ons allen.

We horen soms, maar we betalen toch contributie, dus
we toch hebben RECHT op …………. 

Denk eens goed na. Voor het bedrag uit de contributie
kunnen wij natuurlijk niet zo’n heel apparaat als Sparta
laten functioneren. Gelukkig hebben we vooral al die vrij-
willigers die van alles en nog wat doen, anders zouden
wij dit binnen de club allemaal voor onze jonge-mensen
niet kunnen doen. Dit kan alleen maar door samen te
werken. Dit is hoop ik, voor iedereen te begrijpen. Dan
zijn er ook nog sponsoren nodig.

Ik denk, dat we als Spartanen nog niet eens mogen kla-
gen, als we kijken, wat er achter de schermen voor onze
(jonge) mensen allemaal gebeurt. Het gras groener bij de
buren? Vergeet dat maar! Laten we maar trots zijn op
Sparta, het kan echt slechter. Werk aan dat wat beter
kan, koester dat wat goed gaat.

Er zijn echter ook andere “zorgen”, waar we als vereniging
naar (moeten) kijken. Er is iets aan de hand in onze maat-
schappij. Er is een zorgwekkende ontwikkeling gaande.
Wij gaan namelijk abnormaal gedrag “normaal” vinden,
denk aan alles wat daar onder valt.

Een zeer zorgelijke zaak, waar alle bestuurders, bonden,
het scheidsrechter gilde en alle hulpverleners en hand-
havers in alle delen van Nederland met grote zorg naar
deze kwalijke ontwikkeling kijken.

Scheidsrechters die gemolesteerd worden, voetballers
die elkaar soms “letterlijk” naar het leven staan. Verbaal
geweld en intimidatie. Waar het vroeger gewone slidings
of tackles gaf, zijn er nu soms ledemaat- of zelfs levens-
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bedreigende acties. Constant maar praten en schelden
en vooral niet luisteren naar mensen, die tot rust manen
en agressie willen intomen. Nee erger nog, leiding en
hulpverleners bedreigen, en dit dus accepteren als nor-
maal. Dit is niet normaal!

Een grote vraag: Hoe gaan we dit tij keren. Dit kan en mag
zo niet doorgaan, daar zijn alle geleerden het wel over
eens!

Ook in Enschede gaat het verre van voorbeeldig. Hier
hebben we allemaal mee te maken. Bestaat er nog spor-
tiviteit, zou ik willen vragen? Sport zou moeten verbroe-
deren en niet verloederen. In de voetbalsport is er echter
van verloedering sprake.

Enkele jaren geleden werd de kreet “RESPECT” in de voet-
ballerij gekozen om het tij te keren.

Ik vind echter, dat er nog niet veel van terecht gekomen.
Misschien op sommige momenten, als het weer even
onder de aandacht is, maar telkens glijdt het weer naar
de achtergrond.

Wat ik niet begrijp, is, dat verreweg de meeste mensen
die ik ken, gewoon lekker fijn een potje willen voetballen
en nadien gezellig met elkaar van een derde helft willen
genieten. Napraten over gemiste kansen en wie wel in de
wedstrijd zat en wie niet, enzovoort enzovoort. Het is
toch zo simpel.

Het meten met elkaar in sportieve zin, volgens REGELS,
die we met elkaar hebben afgesproken. Reglementen zijn
er niet voor niets, die zijn er juist om het spel goed en
sportief te kunnen laten verlopen. Velen treden het met
voeten. Voor mij echt onbegrijpelijk! Ik schaam me ervoor
als MENS.

Wellicht, dat we toch harder moeten handhaven, ook bin-
nen de club zelf. Mensen, die zich niet kunnen beheer-
sen, zullen hun heil elders moeten gaan zoeken. Maar het
kan toch zo simpel anders, denk ik dan. We moeten in
ieder geval duidelijk zijn, er moet, hoe dan ook, iets ver-
anderen.

Wij, bij Sparta, dulden geen agressie op de velden. Niet
door onze leden in ieder geval, maar ook niet bij tegen-
standers. Onacceptabel.

Voor ons geldt: “laat je niet uit de tent lokken”. Je bent niet
LAF, wanneer je aan de kant gaat voor een agressieve

speler. Ga ze uit de weg en probeer deze mensen tot zin-
nen te brengen, als het moet via de geëigende kanalen.
Maar ga de confrontaties uit de weg. Wees verstandig en
maak het hen duidelijk, dat het nu genoeg is geweest!
Zorg, dat het recht zijn loop kan hebben. De mensen, ook
bij andere verenigingen, zijn er allemaal van overtuigd,
dat we (ieder voor zich) moeten ingrijpen. Tolerantie,
wanneer het kan, maar voorkom ESCALATIE. 

Doe er allemaal aan mee, wij willen allemaal toch graag
leuk en gezond blijven sporten.  Oog om oog en tand om
tand is niet de oplossing.

Vorig jaar had ik het over “leermomenten”. Telkens als er
iets gebeurd, denk dan aan “leermomenten”. Wijs elkaar er
op! Het werkt!!! In ieder mens schuilt een opvoeder!

Aan alle leden, die het achterliggende jaar weer hun
steentje hebben bijgedragen aan het wel en wee van
onze vereniging. Dank, dank en nog een dank, hier blijven
we in het bestuur ontzettend blij mee.

De leden en betrokkenen bij Sparta, die ons zijn ontvallen
komen weer in onze gedachten. Dat we hen toch niet ver-
geten! Zij liggen aan de basis.

Proud to be a Spartaan! Ik blijf nog even de honneurs
waarnemen, maar, zoals bekend zijn we zoekende naar
een jonge enthousiaste VOORZITTER en een VERENI-
GINGSMANAGER.

Allen hele fijne en gelukkige kerstdagen toegewenst.
Een goed en gezond begin straks voor 2019!

Sportieve groet,
namens het bestuur
Wim Ooitink



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

��������	

������	�����������	
�����������

��������������������

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

������������ !
"���
��"���
��

������������ 

����������
����������	
�����	���

���
��
������ !

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

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

�	
�����������



Sparta Klanken december 2018 4Sparta Klanken december 2018 7

PersonaliaIn memoriam

Gerard Bolte

Vrijdag 13 juli is onze sportvriend en erelid
Gerard Bolte op de leeftijd van 73 jaaroverleden.
Door de verhuizing van Vriezenveen, waar hij
voor DOS ’37 speelde, naar Enschede werd Ge-
rard lid van de cvv Sparta. Waarvoor hij nog
jaren in het eerste team heeft gespeeld.

Al snel naar zijn overgang naar Sparta trad
Gerard toe tot het bestuur als secretaris, een
functie die hij twaalf jaren vervulde. Mede door
allerlei veranderingen op het gebied van de
ledenadministratie en contributie-inning nam
hij in 1987 de dubbelfunctie van tweede
secretaris/tweede penningmeester op zich.
Ook maakte hij deel uit van de commissie die
zich binnen Sparta bezig hield met de gevolgen
van de vuurwerkramp.

Daarnaast heeft hij zich op tal van andere
fronten verdienstelijk gemaakt voor de club.
Hiervoor werd hij al in 1996, bij het 75-jarig
bestaan van Sparta, onderscheiden met de
gouden speld van de KNVB afdeling Twente.
In 2000 werd Gerard door zijn vele verdiensten
benoemd tot erelid van de cvv Sparta.

Zijn inzet en clubliefde zijn een voorbeeld voor
ons allen en wij zullen hem met veel respect
blijven herinneren.

Wij wensen zijn echtgenote Harmie, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote
verlies.

Geboren
Hoewel het al een aantal maanden geleden is willen we
Joost en Channaou feliciteren met de geboorte van hun
zoon Jack Hendrik Heutink. Veel geluk en gezondheid
met jullie zoon.

Overleden
Op 1 november overleed op de leeftijd van 90 jaar mevr.
Arnolda Kip-van Buiten, moeder respectievelijk schoon-
moeder van Avianne en Wim Ooitink (oud voorzitter a.i.).
We wensen Avianne, Wim, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Blessures
Bij de eerste selectie hebben we een drietal langdurige
blessure gevallen. Matteo Poledda, Davide Poledda en
Sam ten Bos.

Matteo Poledda raakte geblesseerd tijdens de warming
up voor de bekerwedstrijd tegen Vogido. Het leek of zijn
onderbeen weg zakte van het bovenbeen. De volgende
dag was de knie dik geworden en kon hij er nauwelijks
op lopen. Na het maken van een MRI scan kreeg Matteo
op 22 oktober bericht van de orthopeed dat zijn voorste
kruisband was afgescheurd. Dat betekent dat Matteo ge-
opereerd moet worden aan zijn knie, deze operatie zal
plaatsvinden in het nieuwe jaar, en daarna 6 tot 9 maan-
den moet revalideren. Om toch zijn bovenbeen sterk te
houden doet hij nu veel oefeningen in de sportschool.

En zoals het gaat bij tweelingen duurde het niet lang of
ook Davide kreeg een blessure aan zijn knie. In de com-
petitie wedstrijd tegen SVI kwam Davide met zijn linker-
been verkeerd terecht en voelde hij een knak. Hij wist
gelijk dat er iets mis was maar probeerde toch door te
voetballen. Op advies van Rob heeft hij toch maar gewis-
seld. De knie was de volgende dag best wel dik. Uitein-
delijk is hij naar de orthopeed gegaan en deze  consta-
teerde gelijk al dat zijn voorste kruisband afgescheurd
was. En net als Matteo zal de operatie plaatsvinden in het
nieuwe jaar, en dan 6 tot 9 maanden moeten revalideren.

Beide heren zitten nu vijf dagen in de week in de sport-
school om de spieren rondom de knie goed te trainen om
straks sterk de operatie in te gaan. Matteo en Davide heel
veel succes straks met de operatie en de lange revalidatie
daarna.



OUDEJAARSOUDEJAARS
BORRELBORREL

Zaterdag Zaterdag 
29 december29 december

15.00 UUR15.00 UUR
ClubgebouwClubgebouw



Sparta Klanken december 2018 9

Sam ten Bos, dit seizoen overkomen vanuit de A jeugd
naar de selectie, liep in een bekerwedstrijd van het
tweede elftal een zware blessure op. In een botsing heeft
hij z’n kruisband afgescheurd met als gevolg een opera-
tie. Sam is nu hard bezig om weer volledig fit te worden
en hoopt dit seizoen nog in actie te komen. Sam, heel
veel succes met je herstel periode en we hopen je weer
snel op het veld te zien.

Joost IJdens liep in de wedstrijd tegen Veensche Boys 2
een enkelblessure op. In het ziekenhuis dachten ze in eer-
ste instantie aan een gebroken enkel, maar gelukkig voor
Joost bleek dit niet het geval. Na een week op krukken
kon hij weer zelfstandig lopen en kon de revalidatie be-
ginnen. Inmiddels staat Joost al weer op het trainingsveld
(individuele oefeningen) en hoopt hij na de winterstop
weer volledig fit te zijn.

Justin Holtkamp raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen
AZSV aan zijn aanhechting van de hamstring. De revali-
datie gaat op het moment voorspoedig en staat hij al
weer op het trainingsveld. Op het moment van schrijven
heeft Justin alweer een aantal minuten speeltijd achter
de rug. 

Pim van het Reve, speler Sparta JO19-1, heeft aan het
begin van het seizoen zijn kruisband afgescheurd en een
scheurtje in de meniscus opgelopen. Inmiddels is Pim ge-
opereerd en is hij bezig met zijn herstel, dat waarschijn-
lijk het hele seizoen in beslag zal nemen. Pim we wensen
je een voorspoedig herstel.

Amar Soerdjpal, vaste scheidsrechter van Sparta MO11-
1, is geveld door een vervelende hernia. Het lopen gaat
nog niet zoals het zou moeten zijn. Sparta en het mei-
denteam MO11-1 wenst Amar een voorspoedig herstel

toe. We hopen Amar na de winterstop weer te horen flui-
ten zowel buiten als in het veld.

Alle sportvrienden en vriendinnen die we niet met name
noemen maar waarvan we niet weten dat ze met blessu-
res of met herstel van blessures te maken hebben, wen-
sen we alle goeds en sterkte op de weg naar volledig
herstel.

Wij willen iedereen bedanken voor de bezoekjes tijdens
zijn ziekte, de vele kaarten en de mooie woorden van de
voorzitter, na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en opa

Gerard Bolte
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij
zovelen geliefd was.

Harmie Bolt
Kinderen en kleinkinderen

Na 25 jaar als kantine beheerder (echtpaar) is het nu tijd
om het stokje over te geven aan de jongere generatie. De
eerste zestien jaar heb ik het samen gedaan met mijn
vrouw Annie. De laatste negen jaar alleen, met steun van
velen. In juli kreeg ik een afscheidsavond aangeboden
door het bestuur en de S.V. waar de opkomst heel hoog
was. Ik voelde dit als een stuk waardering voor het werk
wat ik als kantine beheerder in de afgelopen 25 jaar heb
gedaan. Dank voor de vele kaartjes, appjes en cadeaus,
maar het mooiste cadeau was toch wel de grote opkomst
op de afscheidsavond.

Henri Goossen

De redactie wenst
alle leden donateurs en sponsoren

prettige feestdagen
en een

voorspoedig nieuwjaar

Bedankje
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Een bekende spreuk, met een grote waarheid in zich.
Ook voor cvv Sparta Enschede geldt dat haar jeugd
haar toekomst bepaalt.

Dit betekent zoveel dat cvv Sparta Enschede moet zor-
gen dat ze voldoende toestroom van nieuwe jeugdleden
heeft en dat ze haar jeugd iets moet bieden waardoor het
aantrekkelijk is om lid van cvv Sparta En-
schede te worden, te zijn en te blijven. 

Dit laatste moet impliciet betekenen dat je
bij cvv Sparta Enschede ook simpelweg een
betere voetballer wordt en dat er voor elk
talent een passend team is waarin dat talent
tot uitdrukking kan komen. Om dit alles te
realiseren is er een beleid nodig dat als uit-
eindelijk resultaat heeft dat cvv Sparta En-
schede voldoet aan de gestelde doelen. 
Al vaker is gestart met het schrijven van een
jeugdvoetbalbeleidsplan. 

Vervolgens is er getracht deze plannen
geïmplementeerd te krijgen in de vereni-
ging.

Dit jeugdvoetbalbeleidsplan verwoordt hoe
cvv Sparta Enschede de nieuwe gestelde
doelen wil gaan realiseren. De belangrijkste
opdracht die we nu gezamenlijk binnen de
vereniging continu zullen hebben is dit plan
constant van theorie tot praktijk te brengen
en het vervolgens op niveau te houden. 

Hiervoor zijn simpele ingrediënten nodig
die door de diverse auteurs van dit plan zijn
verwoord tot de kernwaarden van cvv
Sparta Enschede: 

RESPECT, DUIDELIJKHIED
en POSITIVISME

Ik wens allen die betrokken zijn en zullen
worden bij de opleiding en begeleiding van
onze cvv Sparta jeugd veel houvast aan dit
beleidsplan.

Mijn verwachting van dit alles is dat men de
kernwaarden en de gemaakte afspraken tot

zich zullen nemen, zullen bewaken en zullen uitdragen. 

Wie de jeugd heeft EN behoudt, heeft een toekomst!

Paul Middag
Technisch Manager Voetbalzaken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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We schrijven zaterdagochtend 24 november, 8.15 uur, het
is tijd voor een bak koffie bij Sparta, de jongens druppe-
len langzaam binnen, 8.45 moeten we namelijk vertrek-
ken richting Nunspeet, nu hoor ik jullie al denken, dit is
toch niet heel bijzonder? Nee dat klopt, de spelers, bege-
leiding en ouders zijn dit wel gewend in de JO13-1. Derde
divisie spelen brengt aardig wat kilometers met zich mee,
om precies te zijn 1968 kilometer dit seizoen! Uitwed-
strijden worden gespeeld in o.a. Meppel, Emmeloord, Ge-
nemuiden en Nunspeet, waar we vandaag naar afreizen.

Wedstrijd negen van het seizoen, in de eerste acht wed-
strijden hebben we er evenveel gewonnen als verloren,
twaalf punten dus. Nunspeet staat op zes punten en
moet echt naar onderen kijken. Mochten wij vandaag
winnen dan mogen we bovenin mee doen.

De derde divisie noord/oost is een bijzondere competi-
tie dit jaar, de eerste zeven ploegen zijn aardig aan elkaar
gewaagd en kunnen hierdoor allemaal punten van elkaar
afsnoepen, waardoor je elke week je niveau weer moet
halen, doe je dit niet, dan wordt dit hard afgestraft. 

Sparta JO13-1: Nunspeet-away

Nadat we op 3 november knap in Meppel hadden ge-
wonnen van koploper Alcides, door een uitstekende eer-
ste helft. Moesten we de weken daarop aantreden met
een uitgedunde selectie. Dat kwam door de vele blessu-
regevallen, waarmee wij het hele seizoen al te kampen
hebben. Het elftal is sinds de voorbereiding nog niet één
keer compleet geweest. Door de constante wisselingen
binnen de selectie, leek het erop dat de continuïteit een
beetje verdwenen was en hierdoor werd het niveau van
de weken ervoor niet gehaald. Er werd verloren van WSV
(Apeldoorn) met 2-4 en van ESA (Arnhem) met 5-3. Hier-
door blijven wij onnodig, maar terecht steken in de mid-
denmoot.

We gaan richting de auto’s. Waarbij je bij sommige jeugd
elftallen dan de begeleiding als pakezel alles ziet meene-
men richting de wedstrijd. Zo gemakkelijk loopt de be-
geleiding van JO13-1 richting de auto’s. Alle materialen
worden door de spelersgroep zelf geregeld. Vanuit een
zelfstandige rol zowel in, als buiten het veld. De trainers
vinden het erg belangrijk dat de spelers zelfstandig den-
ken en handelen.

Dat een aantal spelers dit al gewend is vanuit het vorige
jaar, bleek vandaag maar weer tijdens de wedstrijdbe-
spreking, deze werd niet door Michiel en Vincent gedaan,
maar door een speler (Cem). Hij vertelde bij aankomst in
Nunspeet dat hij de avond ervoor met de aanvoerder (Oli-
vier) had gesproken. Over de manier waarop er gespeeld
moest worden en dat hij dit graag wilde vertellen, dus het
podium was tijdens de voorbespreking van hem en hij
mocht het strijdplan gaan vertellen en toelichten.

Dat we dit seizoen last hebben van blessures was wel
weer duidelijk, toen we bij de opstelling aan beland
waren. Julian was geblesseerd (later bleek dat hij zijn en-
kelbanden heeft gescheurd) en Lorenzo was nog herstel-
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lende van zijn blessures en hierdoor nog niet 100% fit. 

Na een fanatieke warming-up, speelden wij een prima
eerste helft. Sparta domineerde de eerste helft op meer-
der vlakken en creëerde tal van kansen, maar er werd
slechts een van deze kansen afgemaakt, waardoor de
ruststand slechts 0-1 was.

Tijdens de rust werden de punten die vooraf waren afge-
sproken na gelopen en problemen waar de spelers tegen
aanliepen in het veld werden besproken en opgelost. Na
rust bleef Sparta goed voetballen van achteruit. De ver-
dediging van Sparta voetbalde makkelijk onder de druk
van Nunspeet uit en kon hierdoor simpel de aanval be-
reiken, waardoor er net zoals in de eerste helft weer veel
kansen werden gecreëerd, die er dit keer wel in gingen. 

Hierdoor bouwden wij onze voorsprong van 0-1 goed uit,
uitslag 0-5, doelpuntenmakers: Abdullatif 3x, Eren 1x en
Jeroen 1x. Doordat alle andere uitslagen ook gunstig voor
ons waren, konden we weer naar boven kijken, drie pun-
ten is het verschil nog maar met de koploper, en dan sta

je in onze competitie na negen wedstrijden op plaats zes. 

Volgende week spelen we thuis tegen FC Winterswijk
(Met de kennis van nu kunnen wij u mede delen dat deze
wedstrijd gewonnen is met 3-1).

Via deze weg wil ik mijn blijk van waardering uitspreken
aan de ouders, die nooit moeilijk doen als er een beroep
op ze wordt gedaan, en er elke week weer zijn. Maar spe-
ciaal wil ik Michiel en Vincent benoemen, deze 2 heren
staan 4x in de week, door weer en wind, vol enthousi-
asme en plezier op het veld met de jongens.

Ik kan U niks anders aanraden, dan een keer op een za-
terdagochtend bij de JO13-1 te komen kijken. En het ta-
lent wat er binnen onze vereniging rondloopt eens te
aanschouwen!

Tot snel!

Rik Buning, leider JO13-1 
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Na zes jaar penaltybokaal is er dit jaar voor gekozen
om te gaan doelschieten.

Hoe gaat dit in z’n werk. In het grote doel staat ook een
klein doel.

Vanaf de zestien meter staat de speler recht voor het doel.
Treft hij doel in het kleine doeltje dan is dat 2 punten, gaat
de bal in het grote doel dan 1 punt. Tegen de paal van
zowel het kleine als grote doel leverd geen punten op.

Doelschieten Sparta MO11- en JO11

De tweede poging is schuin voor het doel op de punt
waar de cirkel de zestien meterlijn raakt. Het kleine doel
leverd 4 punten op het grote doel 2 punten.

De derde en laatste poging is op de punt van de zestien.
Bij een score in het kleine doel leverd dat 6 punten op,
gaat de bal in het grote doel dan krijg je 3 punten.

De stand na vijf rondes
1 Sparta JO11-3 2,556
2 Sparta JO11-1 2,444
3 Sparta MO11-1 2,407
4 Sparta JO11-2 2,074
5 Sparta MO11-2 1,583

Sparta MO11-1 een gemiddelde van 2,407

Sparta MO11-2 een gemiddelde van 1,583

Sparta JO11-2 een gemiddelde van 2,074

Sparta JO11-1 een gemiddelde van 2,444 Sparta JO11-3 een gemiddelde van 2,556
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Op woensdag 17 oktober jl. vond bij Sparta de Jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Voor hen
die niet aanwezig konden, mochten of wouden zijn
hierbij een impressie van de besproken onderwerpen.

Na een kort welkomst- en openingswoord door onze
voorzitter ad interim Wim Ooitink werden de notulen van
de vorige ledenvergadering alsmede de diverse versla-
gen van het bestuur en accounts/commissies behandeld.

Ontwikkelingen:
De voor deze vergadering belangrijkste te melden ont-
wikkeling betrof de aansluiting van Sparta bij de Coöpe-
ratie Ontmoetingsclusters Enschede. Deze Coöperatie
heeft als doel om binnen de Gemeente Enschede een
aantal ontmoetingsparken te realiseren waar sport en
maatschappelijke activiteiten samenkomen.
Sportpark Schreurserve is één van de voorgenomen ont-
moetingsparken, Sparta wordt beschouwd als hoofdge-
bruiker. Met het lidmaatschap geeft Sparta een signaal af
dat het bereid is om mee te werken aan een betere be-
nutting van de accommodatie, met name op de mo-
menten waarop onze voetballers niet actief zijn. De
(financiële) risico’s van het lidmaatschap zijn vooralsnog
nihil.

Financiën:
Een vast onderdeel van de ledenvergadering betreft het
doornemen van de financiële positie. Onze penning-
meester Willem Bakker kon de aanwezigen laten zien en
meedelen dat Sparta in dat opzicht solide is. Er wordt
minder geld uitgegeven dan dat er binnenkomt en dus
blijft Sparta in staat ook in de komende jaren te investe-
ren in zaken daar waar nodig.
De kascontrolecommissie heeft ook deze keer geen on-
regelmatigheden aangetroffen in de administratie en dus
werd Willem decharge verleend voor het seizoen
2017/2018.

Bestuursverkiezing:
In de aankondiging en uitnodiging vooraf stond al ver-
meld dat voorzitter Wim Ooitink aftredend zou zijn na
een ad interim periode van 2 jaar. Persoonlijke omstan-
digheden dwingen hem tot deze keuze, uit beeld zal Wim
nog zeker niet zijn.

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar waren Peter
Friskus en Willem Bakker, voor Willem geldt als nieuwe

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

termijn 1 jaar. Frank Bakker werd voorgesteld als (oud en)
nieuw bestuurslid. 

Jubilarissen:
Na alle formele plichtplegingen was er ruim aandacht
voor een aantal jubilarissen. Dit jaar waren er maar liefst
9 Spartanen aanwezig, verdeeld over de volgende cate-
gorieën:
• 25 jaar lid: Carl Whittaker, Dennis Onstwedder

en  Geerco Holtkamp
• 40 jaar lid: Peter Friskus, Jack Weterholt

en Johan Kalvenaar
• 50 jaar lid: Jan Kloppenburg
• 60 jaar lid: Frank van Dorp
• 70 jaar lid: Harm Westerman

Al deze heren hebben hun sporen bij Sparta ruimschoots
verdiend en de persoonlijke woorden van Wim Ooitink
en het applaus van de aanwezigen was welgemeend.

Ereleden:
In de pauze van de vergadering werd door het bestuur
aan de aanwezigen toestemming gevraagd om Hugo
Walhof en Willem Bakker te benoemen als erelid. De bij
de heren horende dames waren in het ‘complot’ betrok-
ken en dus na de pauze aanwezig om de welverdiende
bloemen in ontvangst te nemen.

Hugo en Willem, 2 rasechte Sparta-iconen, en al sinds de-
cennia niet meer weg te denken bij Sparta verdienen het
erelidmaatschap als geen ander voor al hun inspannin-
gen in het verleden, nu en in de toekomst.

• 25 jaar lid: Carl Whittaker, Dennis Onstwedder en 
Geerco Holtkamp
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• 50 jaar lid: Jan Kloppenburg

• 60 jaar lid: Frank van Dorp

• 70 jaar lid: Harm Westerman

• 40 jaar lid: Peter Friskus, Jack Weterholt en
Johan Kalvenaar

Na ruim 2 uur vergaderen en huldigen bedankte Willem Bakker namens het bestuur inmiddels oud-voorzitter Wim Ooi-
tink voor de afgelopen 2 jaar.

Samen gaan we op weg naar 2021, het jaar waar we ons 100-jarig jubileum gaan vieren!

De ereleden Hugo Walhof met vriendin Miep Dikken en Willem Bakker met vriendin Loreth Freriks.
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Sparta Enschede is de afgelopen jaren snel gegroeid.
Inmiddels telt onze vereniging meer dan 1000 leden,
waarvan het grootste deel bestaat uit junioren en pu-
pillen verdeeld over meer dan 40 teams. Goed nieuws
voor onze bijna 100 jarige vereniging, de jeugd heeft
immers de toekomst! 

Bijkomend voordeel van het grote aantal jeugdspelers is
de kwaliteitsimpuls die de jeugdopleiding van Sparta
hiermee heeft gekregen. Met als resultaat dat veel van
onze jeugdelftallen op hoog niveau spelen. Dit heeft ver-
volgens weer een aanzuigende werking, waardoor de stij-
gende lijn wordt voortgezet.

Ook de JO15-1 (voor de ouderen onder ons: C1) timmert
aan de weg. Dominik Dimitrovic is sinds dit jaar trainer
van Sparta JO15-1, kort voor de winterstop staat het team
van deze jonge en ambitieuze trainer trots bovenaan. Een
mooi moment om samen met Dominik de balans op te
maken en vooruit te kijken naar de tweede seizoenshelft.

Hallo Dominik! Hoe gaat het bij JO15-1?
“Erg goed! Ik ben trots op de prestaties van mijn team. Als
je de standen bekijkt, kun je zien dat we bovenaan staan.
Maar kijk vooral eens naar het doelsaldo: nog maar 4
doelpunten tegen! We hebben in 8 van de 10 wedstrijden
de 0 gehouden, een geweldige teamprestatie.”

Hoe hebben jullie hiernaartoe gewerkt?
“Omdat ik nieuw ben bij Sparta was het belangrijk om de
spelers goed te leren kennen. We zijn de voorbereiding
begonnen met een mix van JO15-1 en JO15-2 met 31
spelers. Pas een week voor de competitie heb ik de defi-
nitieve selectie bekendgemaakt. We hebben wat mij be-
treft een unieke lichting met veel kwaliteit.

Dit jaar kwamen er twee spelers terug van de FC Twente
jeugd en een keeper van Quick’20. Vanwege hun studie
kozen ze ervoor terug te keren naar Sparta. Sinds 8 sep-
tember hebben we één wedstrijd verloren. Sindsdien
hebben we 13 van de 14 wedstrijden gewonnen, vaak
met mooi voetbal.”

Je traint een leeftijdscategorie waar je meer dan bij jongere
lichtingen aandacht kunt geven aan de tactische aspecten
van het voetbalspel. Hoe pikken de jongens dat op?
“Tactisch staat het goed bij ons. Bij mij geldt: een verde-
diger is een verdediger. Jeugdspelers zien natuurlijk top-

Sparta Enschede JO15-1: de jeugd heeft de toekomst!

verdedigers als Marcelo op televisie en willen ook mee
aanvallen. Maar voordat je dat kunt doen moet de basis
op orde zijn en de verdediging goed staan. De jongens
pikken de tactische opdrachten goed op. En de resulta-
ten overtuigen natuurlijk! Iedereen is veel bezig met voet-
bal. We trainen buiten de wedstrijden ook nog eens 3
keer per week. De opkomst is hierbij heel goed. Natuur-
lijk heb ik een basisselectie, maar door te rouleren tussen
de JO15-1 en 2 zorgen we dat er nooit iemand meer dan
2 wedstrijden achter elkaar op de bank begint.”

Hoe gaat het buiten de wedstrijden en trainingen om? Doen
jullie ook aan teambuilding activiteiten?
“Met de wedstrijden en 3 trainingen per week brengt de
groep al heel veel tijd met elkaar door. Hierdoor is er wei-
nig focus op bijzaken. Buiten trainingen en wedstrijden
om heb ik veel contact met de groep via de groepsapp.
Verder vind ik het belangrijk dat er niet te veel groepjes-
vorming binnen het team ontstaat. Ik wil iedereen aan
het woord laten over voetbal. In deze leeftijdscategorie
is de waarom-vraag erg belangrijk. We praten dus veel
over voetbal.” 

Laten we het eens over jou hebben. Kun je iets vertellen over
je voetballoopbaan voordat je bij Sparta kwam?
“Mijn jeugdopleiding heb ik doorlopen bij DOS’19 uit De-
nekamp. Ik ben altijd keeper geweest, vanaf mijn zesde
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had ik al de keepershandschoenen aan. Als keeper was ik
altijd al bezig met hoe het stond en goede afspraken met
de veldspelers. Zo ontwikkelde ik een uitgesproken me-
ning over voetbal. Hierdoor botste het uiteindelijk met
de trainer, waarop ik al op jonge leeftijd besloot de keep-
ershandschoenen aan de wilgen te hangen om me te
richten op het trainerschap. Iets waar ik heel veel vol-
doening uit haal. Ik heb het diploma TC 3 al op zak en TC
2 gaat er in de toekomst zeker ook komen. Ik word op 12
december 30, dus er wacht mij nog een lange trainer-
sloopbaan!” 

Je bent nieuw bij Sparta. Wat is je eerste indruk van de club?
“Dit is een warme club, met veel aandacht voor elkaar. Er
gebeuren veel goede dingen. Natuurlijk zie ik ook verbe-
terpunten, het is niet makkelijk om een goede organisa-
tie neer te zetten als je als vereniging zo snel groeit. Het

is vooral lastig om voldoende mensen te vinden die de
tijd kunnen en willen vrijmaken om teams goed te bege-
leiden. Daar hebben alle verenigingen mee te maken.
Mijn eerste indruk is dat er een fantastische jeugdoplei-
ding staat, met mooie resultaten. Dat mogen we koeste-
ren als vereniging.”

Nog even vooruitkijken: wat staat er als volgende op het pro-
gramma voor JO-15?
“De kraker tegen BWO, de nummer 2 van onze competi-
tie. Samen met Trias onze belangrijkste concurrent. We
hebben de ambitie om op divisieniveau te gaan uitko-
men, dus het is belangrijk dat we blijven winnen.”

Dominik, bedankt en heel veel succes! En voetbalplezier
natuurlijk!

Wim Mulder



HORECA PRODUCTEN B.V. ENSCHEDE
TELEFOON 053 -  435 30 86

Oldenzaalsestraat 340 7523 AJ Enschede Telefoon 053-435 82 19



Sparta Klanken december 2018 25

Tim doorliep de jeugdelftallen van Sparta en was een van
de betere spelers. Dit viel FC Twente ook op en zo vertrok
Tim naar FC Twente. Echter na twee jaar keerde Tim terug
naar Sparta waar hij weer verenigd werd met zijn voet-
balmaatjes waarmee hij de hele jeugd bij Sparta doorliep.

Tim maakte zijn debuut in het eerste elftal op 28 april
2001 tegen Den Ham, hij mocht toen invallen. En in het
nieuwe seizoen, 2001-2002, wist Tim zich voor vast in het
eerste te spelen. 

En nu na 17 seizoenen en 444 wedstrijden zit hij een punt
achter zijn carrière als voetballer. Op vrijdagavond 9 no-
vember kwamen oud ploeggenoten, leiders en trainers
bij elkaar voor de afscheidswedstrijd van Tim. En het
waren niet de minsten die deze avond het Sparta tenue
weer aantrokken. Nou aantrokken, sommigen hadden
wel moeite om het shirt over de buik te krijgen wat na-
tuurlijk weer de nodige opmerkingen opleverde in de
kleedkamer. En dan komt die kleedkamer humor weer
om de hoek kijken, die kun je niet uitleggen, daar moet je
bij zijn.

Van de trainers waren Peter Bokma en Jan Willem van
Holland aanwezig (helaas afwezig Koos de Wals, Peter
Schulte en Jeroen Niks om verschillende redenen) en bei-
den kregen dus een team onder hun hoede. Geerco Holt-

Tim Jongman stopt na 17 seizoenen eerste elftal

kamp nam het later van Jan Willem over want deze wilde
nog graag tegen een balletje trappen.

De teams waren verdeeld in een groep van 2001 tot 2010
en van 2010 tot 2018, dus zeg maar oud tegen jong. En
het mag gezegd worden, de oudjes deden het niet slecht,
weliswaar lag de bal al na 15 seconden in het doel maar
daarna herpakten de oudjes zich en gaven goed partij.

Vijf minuten voor het einde ging Tim per brancard het
veld af en zat zijn voetbalcarrière er op na 17 seizoenen.

Na afloop in het clubgebouw werd Tim toegesproken
door Daan Akkerman en kreeg hij namens de spelers-
groep, bestuur van Sparta en de Supporters Vereniging
een waardebon aangeboden. Hoofdsponsor Hugo Wal-
hof overhandigde Tim namens Pollemans & Walhof een
reischeque voor het hele gezin.

Onder het genot van een hapje en een drankje rolden de
sterke verhalen van vervlogen tijden weer over de tafel.

Tim gaat niet verloren voor Sparta, lager voetballen zit er
niet in, maar hij is nu leider bij het Beloften elftal van
Sparta, en hier wensen we hem veel succes en plezier bij.
Dank Tim voor de 17 seizoenen, het was een genot om
naar je te kijken.
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Kampioenen

Sparta 35+ 4

Sparta MO17-1
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Het is december en de 1ste helft van het seizoen 2018-
2019 zit er weer bijna op. De Supporters Vereniging kijkt
tevreden terug  op de afgelopen maanden met één ne-
gatieve uitzondering.....… het niet doorgaan van het
Hummelkes Toernooi.

Bij onze activiteiten - de Jeugdbingo, de SpartaQuiz en
de Sinterklaasmiddag - zagen we steeds een vol clubge-
bouw en een gezellige sfeer.

En daar doen we het allemaal voor!!

Voor de komende weken staan nog op het programma : 
Zaterdag 29 december
15.00 uur OUDEJAARSBORREL

Supporters Vereniging

Zaterdag 5 januari 2019
13.30 uur Martin Visser SNERTLOOP  (1 km en 5,9 km)
15.30 uur Nieuwjaarsreceptie

Iedereen is van harte welkom op onze acitiviteiten. Komt
allen!!

Bij de Snertloop op 5 januari mag iedereen meedoen van
jong tot oud. Loop gezellig allemaal mee en geniet
daarna van een lekkere kop snert of broodje knakworst.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een prachtige jaar-
wisseling en voor 2019 veel geluk, veel succes in goede
gezondheid.

Hugo Walhof
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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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Ie mot der oet, opstoan t’ is hoast half zeumen.  De beest
mot nog molken worden. Ie mot nog met n’trekker noar
de smidse en gistern he’j mie beloafd nog eam bien
aphotheker langs te goan. Zo wekken mie,  miene vrouw
op  14 november jongst ledden. A ‘j noe nich opstoat kom
ie nog te te late op n ‘oalen lullendag van oene club
Sparta. Noa t’ leste zinneke wak kloar wakker. Dat kon mie
nich veurbie goan. t ‘Was n ‘lesten bie eenkumst in 2018.
En den wok beslist nich missen.

Noa dak alles, wat Dika mie in berre had doon tokommen
had oetevoert, stappen ik op de feetse om Bets van t ‘Rik-
kepoalke op te haaln. He stun mie al op de stroatweg, dee
noar zienen boerderie lup op te wochen. Saam op de
feetse op t ‘Schreurserve an. Doar annekommen was’t a
n’drukte van belang. n’Parkeerplaats stun vol met feetsen
en autos.

Bie t’inschrief toafelke, zag ik n’nej gezicht, dee saam met
Herman Tip de administratie in de gaten mus hoalen. He
stellen zich veur as Dick Budding. Later heurn ik dat he de
plaats in had nommen van Tjeerd Veenstra, bie wie de le-
aftied n’weurdke met ging sprekken.

Wat n ‘mooien dag

Noa daw de koffie (met der
wat bie) op hadden drunken,
zetten Gerard de Graaf n’mi-
crofoon op zien heufd en
heetten de leu welkom. Der
waarn der zulmen wat oet
t’westen en t’zuuden van t’laand, dee de meute hadden
nommen hier aanwezig te wean. Oeteroard hadden zich
ok weer  vulle leu offemeld. Moar wie waarn toch nog met
zo’n kleine 75 man en twee vrouwleu. Wie stunnen eam
stille, bie de leu, dee oons veur bint goan.

Ok werden wie op de heugte brach met t’spoorbeukse
van dissen dag. t’Kukkepersoneel dat der zorgt had, dat
wie dissen dag weer genog te etten en dreenken kreegn
werd in t’zunneke zet. Wim Ooitink (veurzitter of ) brach
oons op de heugte, met t’doon en loaten van de vereni-
ging. Hiernoa ging de bar open en kon t ‘op n’zoepen zet
worden.

Oonder n’gleaske werden weer volle dingen van vrogger
ophaald. Geneuglijk om de snoeten van de leu te zeen
glimmen. Teagn een uur of een kriej dan van Henri te
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7531 CB Enschede

Telefoon 053 - 435 02 27

Winkelcentrum ‘t Stroink

Veldhoflanden 10

7542 LA Enschede

Telefoon 053 - 434 52 80

Goed brood op uw bord is

energie voor elke sport!

Bus iness Club
LID VAN DE

Casper Reijnders

Winkelcentrum Deppenbroek
Tel. 053 - 435 53 91

“Ook voo
r al uw

fruitg
eschen

ken”
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heurn wat de pot dissen dag schaft. Het stamppotbuffet
wat oons veur werd schotelt leug der dan ok nich um.
Veurof kreegn wie n’ lekkere bak broenebonensoep. Woar
kriejt better? 

Oonder  t’etten komt ze dan langs met n’lötke woar ‘j met
kunt spöllen in de verloting.

Dit moal bestunnnen de pries uit vleesproducten, Sup-
porters Vereniging weer bedankt veur’t met deenken en
boamal veur t’doon.

Noa t’etten hadden ze dit moal n’sprekker neugd, dee
oons van de leste snufkes in ’t verkeer op de heugte
brach. He deut t’ hartstikke good. Joa, wat wo,j ok. He ver-
deende de kost als rie instructeur bij Brunen en helemoal
nich te vergetten, he is n’zun van Egbert Kloppenburg.

Der is zo unmeunig völle in’t hedendaagse verkeer ver-
aandert , dat wo’j nich weten. Dus good da’j wat bie spie-

kerd wordt. Via n’beamer brach he oons de letste ni’je
snufkes bie. En zo langzaam löp  dan dissen dag weer op
zien ende to.

Moar n’ lotterie haw nog te good. Herman Tip en Hein
Veenstra bint der moar drökke met. Ik veul ok in de pries
en met n’bölke worst ging ik op hoes an. Noa de lotterie
werd der nog wat droonken en teagen 15.30 uur was’t
gebeurd.

t ’Hele gebeurn op dissen dag werd oeteroard weer op
de geveulige plaat vast leg door Klaas Friskus (bedankt
Klaas). Om zo’n dag good te loaten verlopen he’j leu në-
udig dee de haan oet de mouwen stekt. Enkelen hek a
neumt.

Moar zonder Jacob en Cor Tuinbeek, Frank van Dorp en
Henk Duinhof kan ik oeleu kont doon, da’j dissen dag
kunt vergetten. De pette of.

En veur da’k ofsloet wik oeleu nog eam loaten tokommen
dat Jaap Baas oons in’t bestuur koomt versterken.  Klasse
Jaap. S’oams hek samen met Dika t”bólke worst, dak had
wonnen nog eam burgemeester maakt. 

Beste leu, t’kan vreezn, t’kan dooien
moar ai’j op n’bek goat
bint ze te late met strooien.

t’ Geet oe allemoal good, Gait.



HET PAKHUUS
Wilhelminastraat 28-30  te Enschede

n tijdelijke- of permanente opslag

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

n verwarmde units

n camera- en alarm beveiligde ruimtes

n diverse afmetingen

n eigen toegangssleutel

Inlichtingen:

K . Claus  06-51316964

Kesler Makelaardij  074-2917628
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...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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Sparta O19-1 plaatst zich voor de promotieklasse in de voorjaarscomptitie, hiervoor moest het bij de eerste 3 eindigen
in de najaarscompetitie. Na 11 wedstrijden is het doel bereikt en is Sparta officieel najaarskampioen, met 9 overwin-
ningen en een doelsaldo van +45 valt er weinig aan te merken op deze prestatie. Echter weten we dat het na de win-
terstop een stuk moeilijker zal worden, teams als Achilles ‘12, NEO en FC Winterswijk hebben net zoals Sparta een
selectie die eigenlijk hoofdklasse waardig is, maar naar deze wedstrijden en een hogere weerstand kijken we erg uit.

Sparta JO19-1 plaatst zich voor promotieklasse

CVV Sparta Enschede, opgericht op 21 april 1921, is een toonaangevende zaterdagvoetbalvereniging en ge-
vestigd op het Sportpark Schreurserve in Enschede. Sparta telt circa 1.100 leden waarvan het grootste deel
wekelijks actief is op het veld of in de zaal. Sparta is ambitieus en streeft met haar 1e elftal een zo hoog mo-
gelijk niveau na binnen het zaterdagamateurvoetbal, voornamelijk te bereiken met spelers die afkomstig zijn
uit de eigen jeugdopleiding.

Kenmerkend: Sparta is geen voetbalvereniging maar een vereniging waar gevoetbald wordt.

Sparta 2, uitkomend in de reserve hoofdklasse, is met spoed op zoek naar een

Assistent scheidsrechter
Heb jij zin om onderdeel uit te maken van een jonge gezellige maar ook kwalitatieve
groep? Je moet minimaal 18 jaar zijn. Je hebt goede kennis van voetbalspelregels 
en een redelijke conditie.

Taken:
Als grensrechter heb je een bepalende rol in het spel. Er wordt van je verwacht dat je 
de scheidrechter assisteert tijdens de wedstrijd. De grensrechter is soms de enige die 
iets heeft waargenomen, dus er wordt verwacht dat je op een goede manier
samenwerkt met de scheidrechter.

Denk je bij jezelf dat ben ik en heb je zin om opgenomen te worden in de technische staf, neem dan
contact op met Marco Snippe, tel. 06-51830002.



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

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

Coördinatoren
Voetbalzaken Paul Middag tel. 06-52377005
Senioren 35+ zaal Marcel Meinsma tel. 06-20607708
Trainers JO19 tm JO15 recreatie

vacant
Trainers JO13 tm mini’s recretatie

vacant
Trainers JO13 tm JO9 prestatie

Leon Schmitz tel. 06-17022607
Meisjesvoetbal Paul Middag tel. 06-52377005
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

Overige
Beheerder clubgeb. Alex van Erven tel. 06-46328036

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, H.G.H. Walhof, W. Bakker.

A D R E S S E N

Ere-voorzitters en ere-leden

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
Ledenadministratie ledenadministratie@sparta-enschede.nl
Privacy policy avg@sparta-enschede.nl
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Keuter Makelaars

Kroese Wevers Accountants

Pollemans & Walhof B.V.

Sectolin

Sessink administratie en belastingadvies

Slagerij Busscher

Spraaq Advocaten

Supporters Vereniging Sparta                        

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Toner Store

TQM Systems

Van der Molen beveiligingstechniek

VDM Cars

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Visser speelgoed en decoraties

Voicedata IP communications

De leden van de Business Club Sparta,

dragen de Spartanen een warm hart toe.

Aannemersberdijf H. Groen

Aannemersbedrijf Hannink B.V.

ASaP 24-7

Baker Street Financials

Brookhuis busreizen

Cerriva

Daniels Huisman Advocaten

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Elzinga wonen

Esso Service Center Reink

FOXX-design

Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers

Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs

Grolsch Bierbrouwerij bv

Huis aan Huis

ING Enschede

Jan van der Veen Beheer

Jobcoaching De Bakfiets

Jongbloed Fiscaal Juristen



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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