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Supporter, speler of leider van JO13-3 is soms echt
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Sparta Enschede voorjaar 2019
Het eerste kwartaal van 2019 is voor Sparta in mijn
beleving er een van relatieve rust. Daar bedoel ik
mee, dat alle competities en elftallen natuurlijk volop
draaien, maar dat de organisatie er omheen een
beetje op de automatische piloot draait. Natuurlijk
gaat er wel weer een keer iets fout en enkele mensen
zullen het wellicht ook met mijn stelling oneens zijn,
omdat er juist bij hun elftal of groep nog het een en
ander niet zo florissant verloopt. Toch beleef ik het
zelf wel een beetje zo.
Zoals u weet is ondergetekende teruggetreden als voorzitter a.i. van Sparta. Toch ben ik in vele geledingen binnen Sparta gewoon actief gebleven, omdat ik niet de
mentaliteit heb, om alles waar je aan begonnen ben, zomaar uit je handen te laten vallen. Dit heb ik op de jaarvergadering ook zo beloofd en belofte maakt schuld.
Ik hoor nog vaak door de week en op de zaterdag de begroeting “hey voorzitter”. Dit doet mij onbewust toch wel
een beetje goed, dank voor het vertrouwen dat hier uit
straalt.
De normale plichtplegingen van de voorzitter ben ik tot
op heden grotendeels blijven vervullen, hoewel ik nergens meer initiatieven kan en wil ontplooien.
Het huidige bestuur is daar prima toe in staat. Zij vervullen hun taak met verve en met de verantwoordelijkheid
van een bestuurder, waar niets op valt af te dingen.
Bij de periodieke bestuursvergaderingen zit ik nog steeds
aan en probeer nog steeds mee te denken en te praten
over de verschillende aandachtspunten binnen de club.
Ook hier kwijt ik mij van mijn taak, wil ik maar zeggen!
Binnen het bestuur is er inmiddels iets meer rust en lopen
vele dingen, zoals ze behoren te gaan. Dit bedoelde ik in
de aanhef met “relatieve rust”. Er zijn geen spannende
zaken, die ons nopen om minimaal wekelijks met elkaar
in conclaaf te gaan. Natuurlijk gebeurt er van alles binnen
de club en dat is maar goed ook.
De verschillende commissies (TECHNISCH, JEUGD EN SENIOREN) draaien! Uiteraard zal hier nog wel het nodige
bijgestuurd worden, maar het werkt grotendeels.

steeds meer vorm. Misschien niet perfect, maar weet; de
mensen, die er mee bezig zijn, doen hun best. Geef ze de
tijd en het vertrouwen, zou ik willen zeggen.
In december schreef ik nog; 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 KOESTEREN.
Er wordt hard gewerkt om de jeugd -opleiding en -begeleiding goed te laten functioneren en ook de implementatie van de jeugdplannen wordt nu in uitvoering
gebracht.
De trainers en leiders voor het nieuwe seizoen zijn al vol
onder de aandacht van alle betrokkenen en er wordt hard
gewerkt om dit voor volgend jaar nog wat beter voor elkaar te krijgen. Vele trainers en leiders voor volgend seizoen zijn inmiddels al wel in beeld en we weten als geen
ander dat, wanneer je het goed voor elkaar wilt hebben;
je eind mei alles op de rij moet hebben. Dan kun je je organisatie goed aansturen, regelen en zo nodig bijsturen.
Tevreden ben ik al een hele tijd over het wel en wee bij de
senioren. Dit loopt naar mijn bescheiden mening beter
dan in menig andere vereniging. Wederom een dikke
duim voor de organisatoren in deze groep.
Als belangrijk aandachtspunt van de bestuurstafel kan ik
melding maken, dat we inmiddels een nieuwe “verenigingsmanager” hebben aangetrokken. Zijn naam “Tom
van Veen”. Hij wordt verderop in deze Sparta Klanken uitvoerig verder voorgesteld!
Om een vereniging als Sparta met bijna 1.100 actieve en
minder actieve leden te laten functioneren in alle geledingen van de club, zijn er veel dagelijkse taken, die nu afkomen op het bestuur, accountshoofden of op andere
vrijwilligers.
Een groot deel van deze taken werden vorige jaren nog
uitgevoerd door onze toenmalige verenigingsmanager
“Arjan Onstwedder”. Weliswaar vervulde Arjan zijn functie
slechts voor de helft van zijn tijd voor onze vereniging,
(de andere helft van zijn tijd was beschikbaar voor onze
buurman Vosta) maar eigenlijk kwam hij voor Sparta tijd
te kort.

De invulling van de BAR (commissie) krijgt ook langzaam
Sparta Klanken
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Wij zijn Arjan nog steeds dank verschuldigd voor zijn
goede inzet en voor wat hij voor de club heeft betekend.
Hij deed optimaal zijn best en we missen hem best wel.
We gunnen hem in zijn nieuwe baan natuurlijk alle goeds.
Na zijn afscheid werden zijn taken deels nog niet structureel ingevuld.
Daarnaast hadden wij, als bestuur, nog veel meer taken
goed geregeld gezien. Ook met het structureel stoppen
van onze vaste kantinebeheerder Henry merkten we op,
dat er nog veel meer dagelijkse taken professioneel zouden kunnen worden ingevuld.
Enerzijds om andere vrijwilligers te ontlasten, opdat zij
niet nog op het laatste moment overal achteraan moeten en anderzijds gewoon om dagelijkse taken binnen
Sparta goed te regelen.
Hiervoor was het bestuur van mening, dat er een nieuwe
bezoldigde verenigingsmanager moest komen, die over
verschillende zaken verantwoordelijkheid draagt en
onder de supervisie staat van het bestuur.

onze vereniging professioneler en beter te laten functioneren. Vanaf de bestuurstafel gunnen we hem alle succes
en sterkte. Hij krijgt uiteraard onze steun en wij gunnen
het Sparta, dat hij in zijn taak zal slagen. Goed voor iedereen!
Graag wil ik dit bericht “van de bestuurstafel” besluiten
met al onze elftallen in alle competities de laatste maanden nog een sportief hart onder de riem te steken. In de
laatste maanden van het seizoen komt het er vaak op aan,
’t is winnen of verliezen.
Wij hebben allemaal onze sportieve doelen door het jaar
heen en wij gunnen het jullie allemaal, dat jullie deze
doelen zullen bereiken. Het is altijd weer fantastisch om
kampioen te worden, of nacompetitie spelen of onverwacht lekker toch niet te degraderen. Kop omhoog in
deze laatste maanden, extra tandje erbij en jullie zijn verzekerd van de steun van alle leden en supporters. Sterkte
in de strijd!!! Never give up!!! Sparta blijft een club waar
men rekening mee moet houden.
Mooi voorjaar voor u allen.

Met Tom van Veen menen wij een zeer ervaren, aimabele
en capabele kanjer binnen de gelederen van Sparta te
hebben kunnen halen. Hij pakt de handschoen op, om

Sportieve groet,
Wim Ooitink, namens het bestuur

YAKULT START TO RUN bij loopgroep Sparta
Bij de Loopgroep Sparta staan de leden en vooral de trainer te popelen om de beginnende lopers van de Yakult
start to Run te ontvangen. Zet NU die eerste stap om te
beginnen om je daarna fitter te voelen, gewicht te verliezen en om er nog fitter/beter uit te zien.
Beginnende lopers die onder deskundige leiding van een
gediplomeerd trainer met vele jaren ervaring in het
geven van clinics via Atletiek vereniging MPM te Hengelo,
in 7 clinics (weken) en een afsluitende slotloop te worden getraind om ongeveer 25 minuten aaneengesloten
te kunnen hardlopen.

Een week eerder op 28-03-2019 om 19.15 is er voor de
deelnemers een gratis extra proef clinic/training om te
kijken of de clinic inderdaad voldoet aan de verwachtingen.
Wij bij de Loopgroep Sparta zijn er klaar voor om U te verwelkomen.

Je ontmoet nieuwe loopmaatjes en in groepsverband
trainen geeft zoveel meer plezier en voldoening. Veel tips
en goede adviezen van ervaren lopers zult U ontvangen.
De clinics worden op het Sportpark Schreurserve gegeven en start op 04-04-2019 om 19.15 uur.
Sparta Klanken
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Voetbalzaken update
In deze nieuwe rubriek zal ik bij ieder clubblad een update maken van de diverse ontwikkelingen op het gebied
van voetbalzaken.

Ass.trainer:
Teammanager:
Teammanager:

Misschien ook mooi om alvast te weten is, dat VZ met een
inloop spreekuur gaat starten voor eventuele vragen op
voetbalgebied. Deze zal iedere maandagavond zijn van
18:30 uur tot 19:45uur in de bestuurskamer van Sparta.

3e elftal ook hier een nieuwe technische staf.
Trainer:
Robert Hembrecht
Teammanager:
Dennis Bijsterbosch
Teammanager:
Gijs van Vuuren

Een eventuele afspraak kan gemaakt worden via een mail
t.a.v. Paul Middag op het adres
p.middag@sparta-enschede.nl .

Trainerscarrousel selectie jeugd
team
trainer(s)
JO19-1 Leon Schmitz
JO17-1 Geerco Holtkamp
JO17-2 Gijs Groener en Eric Rolefes
JO15-1 Michiel van Gestel en Vincent Boensma
JO15-2 Gedeon Overloon
JO13-1 Jan Hofte
JO13-2 Bram Heesen
JO11-1 Mats Holtkamp
JO11-2 Max Kuipers

Trainerscarrousel selectie senioren
1e elftal Hier blijft de technische staf van dit seizoen
ook in het aankomende seizoen actief
2e elftal Hier zullen komend seizoen diverse nieuwe
mensen hun opwachting maken.
Trainer: Tim Rosink (nadere kennismaking op de
website)

Marcel Meinsma
Marco Snippe
Carl Whittaker

Dorpsstraat 137 Lonneker Tel. 053 - 433 43 40
www.cafe-sprakel.nl info@cafe-sprakel.nl
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Willie Speek (thee dame op de zaterdag) is op weg naar
huis gevallen en wat later bleek naar onderzoek in het
ziekenhuis dat de bovenarm precies onder de kom was
gebroken. Het was een mooie breuk en hoefde niet gezet
te worden en geen gips. Willie we hopen op een voorspoedig herstel zodat je weer je plekje kunt innemen bij
de thee.
Matteo en Davide Poledda zijn beiden geopereerd aan
hun knie. Door een stukje van de hamstring af te halen
konden ze een nieuwe kruisband maken. De eerste
dagen hebben beide heren het moeilijk gehad, ze konden niks (en dat is een straf voor deze actieve tweeling)
alleen op bed liggen en Netflix kijken. Nu zijn ze volop
bezig met de revalidatie die voorspoedig verloopt. Als
alles meezit hopen ze in oktober weer fit te zijn. Ze wensen hun teamgenoten (Sparta 1) veel succes en hopen
dat ze promoveren naar de 1e klasse. Matteo en Davide
heel veel succes met de revalidatie. En mochten jullie willen weten hoe de revalidatie verloopt, abonneer je dan
op hun YouTube kanaal Poledda Soccer.
Op 2 februari overleed op de leeftijd van 81 jaar Jaap
Snippe, vader van Marco Snippe (leider Sparta 2). Al anderhalf jaar leed hij aan die vreselijke ziekte en kon hij de
strijd niet winnen. We wensen Marco en familie veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Dick de Jong (leider Sparta 1) is ernstig ziek geweest en
moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Hooge
koorts, raar gevoel en hoofdpijn waren de symptomen en
daar kwam ook nog bij dat de bloedwaarden niet goed
waren. Na een antibiotica kuur en een nachtje ziekenhuis
kon hij naar huis, zo werd gezegd. Dit liep even anders,
hij werd alleen maar zieker. Vier dagen later was er nog
geen verbetering en ontstond er paniek bij de artsen. Gelukkig vonden ze de bacterie die dit veroorzaakte en werd
dit bestreden met de juiste medicatie. Na negen dagen
mocht hij het ziekenhuis verlaten en Dick is nu bezig met
de revalidatie om weer op krachten te komen. Dick heel
veel succes met je revalidatie.
Paul Middag (TC) heeft een schouderfractuur en moest
hier aan geopereerd worden. De schouderpees was gescheurd en men heeft geprobeerd deze weer vast te zetten. De biceps pees werd verwijderd en van het
sleutelbeen is een stuk afgehaald. Hierna minimaal 8
weken in een mitella. Paul veel succes met de revalidatie.
Sparta Klanken

Danny Bouwhuis (speler selectie) raakte in de wedstrijd
tegen Avanti, voor de Beltona Beloften Competitie, geblesseerd aan zijn hamstring. Naar het zich laat aanzien is
hij 6 tot 8 weken uit de roulatie. Het is een vervelende
blessure Danny, beter iets later beginnen dan te vroeg
weer af moeten haken. Succes met het herstel.
Hans Jongman moest een operatie aan het linkeroog ondergaan, i.v.m. staar, ooit ontstaan door een beschadiging
van het oog. De operatie is geslaagd en de eerste drie
weken voorzichtig aandoen. Van harte beterschap Hans.
Blessure leed Sparta JO19-1
Begin dit seizoen zijn zowel Pim van het Reve als Tim
Doppen geopereerd aan de knie na een kruisband- en
meniscus blessure. Pim heeft de groepstraining weer hervat en heeft zijn eerste minuten in een wedstrijd weer gemaakt.
Tim was al wat sneller terug van zijn meniscus operatie
maar is tijdens een wedstrijd in de voorbereiding op de
2e seizoenshelft verkeerd terecht gekomen en heeft wederom dezelfde meniscus gescheurd, zijn voorste kruisband afgescheurd en schade aan het kraakbeen
opgelopen. Een operatie moet uitwijzen hoe zijn revalidatie eruit gaat zien en hoe lang dit gaat duren.
Max Laarhuis onze keeper heeft tijdens de eerste seizoenshelft zijn knie uit de kom gehad en daarmee ook
wat gebroken en zijn kruisband afgescheurd, Max is geopereerd en via zijn hamstring hebben ze een nieuwe
kruisband gemaakt. Hij zit nog in het begin van zijn revalidatie.
Bram Heesen heeft in de laatste Beltona wedstrijd na een
val zijn schouderband ingescheurd, hij heeft een paar
weken rust nodig om hiervan te herstellen.
We wensen alle jongens een voorspoedig herstel toe.
Rody de Graaff is voor de tweede keer geoppereerd aan
de meniscus. Ze hebben een stukje weggehaald en verschoond van botsplinters. Rody een voorspoedig herstel.
Alle sportvrienden en vriendinnen die we niet met name
noemen maar waarvan we niet weten dat ze met blessures of met herstel van blessures te maken hebben, wensen we alle goeds en sterkte op de weg naar volledig
herstel.
maart 2019
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Vanzelfsprekend - ??
Wij denken vaak dat heel veel dingen vanzelfsprekend
zijn en dat is een groot misverstand. Er zijn maar weinig
dingen vanzelfsprekend. Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat, als je moeder ziek is en in het ziekenhuis ligt of
in het verzorgingstehuis is, je haar regelmatig bezoekt.

bedoeling, want wat ik vooral naar voren wil brengen, is
dat we alle vrijwilligers, die op een of andere manier, inhoud geven aan onze club, de leider, het bestuur, de staf,
koesteren en eren, want we zijn ze veel dank verschuldigd. Dat vergeten we maar al te vaak, omdat we het allemaal maar heel gewoon vinden.

Dat is vanzelfsprekend.
Maar wij leven allen in een voetbalwereld en dat is toch
een aparte wereld. En in die wereld is naar mijn gevoel
bijna niets vanzelfsprekend . Als je je wedstrijd gespeeld
hebt en de volgende keer weer de kleedkamer binnenkomt, dan is het niet vanzelfsprekend dat die er spic en
span en fris uitziet. Integendeel, er zijn veel mensen onder leiding van onze vriend Herman Hembrecht - die
zich inspannen, om te zorgen dat de kleedkamers weer
opgeruimd, aangeveegd en fris gemaakt zijn. Dat vraagt
meer inspanning van die mensen -die vaak al op leeftijd
zijn- dan dat wij op het eerste moment denken.
Ik denk bijvoorbeeld aan de mannen die op het veld (trainings- of speelveld) spelen, dat ze denken dat het vanzelfsprekend is dat het gras gemaaid is, dat de belijning er
op staat, dat de netten hangen. Je moest eens weten wat
voor inspanning dat voor de mensen kost. Ze zijn dagelijks bezig om te zorgen dat de accommodatie er dusdanig uitziet, dat de gasten constateren dat de accommodatie bij Sparta er keurig uitziet. Maar vraag weer niet
wat het kost voor mannen die dat in orde maken.
Wij denken dat -als een keer in de zoveel tijd- een clubblad uitkomt., dat dat vanzelfsprekend is. Maar ik spreek
als insider als oog- en oorgetuige wat dat onze goeie
vriend Klaas Friskus allemaal aan uren en denkwerk kost.
Dat is onvoorstelbaar veel.
En iedereen zegt in de voetbalwereld, dat wij, voor zover
we niet de digitale weg volgen, een zeer verzorgd, prachtig uitziend, professioneel clubblad hebben. Dat hebben
we te danken aan de vele vele uren die Klaas daar in stopt
Het gaat niet vanzelf. Het is niet vanzelfsprekend… nee,
dat is ook niet vanzelfsprekend.
En toch zijn we allen blij met onze club. U ook? Ik wel!
Tot heden was het verhaal nogal in mineur en saai. Vindt
u ook niet? Ik wel. Het is geen opgewekt verhaal voor een
nieuw te starten seizoen, maar dat wordt het wel, is de
Sparta Klanken

Maar ik vraag uw aandacht voor dat koesteren van onze
vrijwilligers, die hun vrije uren spontaan beschikbaar voor
de club. Bijvoorbeeld de bar- en keukenmedewerk(st)ers,
de gastvrouw. Zij doen dat niet omdat ze dat moeten,
maar omdat ze uit respect en liefde voor onze vereniging
dat willen. Een nieuwe seizoenstart begint of is reeds begonnen. De verwachtingen zijn weer hoog gespannen,
maar ook dat gaat niet vanzelf.
Dat is niet vanzelfsprekend.
Daar moet weer een staf van mensen actief zijn om daar
inhoud aan te geven en anders komt er niets van terecht.
Dus ook daar dankjewel… een eresaluut. Dus ook de
technische mensen moeten we koesteren, niet alleen gehoorzamen, niet alleen doen wat zij ons leren, maar we
moeten ze waarderen.
Als je in je 87e levensjaar alleen in een verzorgingstehuis
zit, dan komen er wel eens allerlei gedachten bij je op, die
je vroeger niet had. Die je vroeger gewoon vond. Maar als
je ouder wordt besef je des te meer, dat het belangrijk is
dat er mensen zijn, vrijwilligers die hun taken bij de club
vervullen. En als we dat afmeten bij andere clubs, dan
mogen we bij Sparta niet klagen.
De vereniging telt nu heel veel leden, is groot… de grootste in Enschede. Ook dat is niet vanzelfsprekend gekomen. Dat heeft te maken met de normen en waarden
waarnaar wij streven en die wij proberen op onze manier
zo goed mogelijk inhoud te geven.
Dus als we met elkaar nu vastgesteld hebben, dat vanzelfsprekendheid in de voetbalwereld bijna niet bestaat.
Als we samen vastgesteld hebben dat we dankbaar moeten zijn voor al die mannen en vrouwen, die zelfs op
hoge leeftijd hun taak vervullen, dan gaan we toch een
goed jaar in. En dan zal de prestatie niet de richtlijn zijn of
het met de club goed gaat. Belangrijk is het stuk plezier
dat je met elkaar ervaart.
Ik was gewend om met de uitdrukking veel heil en zegen
u het nieuwe jaar te wensen.
maart 2019
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Ik doe het anders: Ik heb een psalm in mijn gedachten,
die past bij de hoop:
Zalig hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft.
Hij, die door de nood gedreven, zich tot Hem om
troost begeeft.
Die zijn hoop in het hachlijks lot, vestigt op de Heer,
zijn God.

Tenslotte, dit artikel zoals u het voor u hebt, was niet mogelijk geweest te publiceren, als onze vriendin Janny, niet
de bereidheid had getoond, mijn gesproken tekst uit te
tikken, waarvoor ik haar heel heel dankbaar ben.
Men moet eens begrijpen, dat het niet allemaal vanzelfsprekend is.
Ab Bakker,
erevoorzitter CVV Sparta

Als we dat in het nieuwe jaar toepassen, dan wordt het
een schitterend jaar, waarin we toe leven naar het jaar
2021 waarin we ons 100-jarig bestaan vieren.

Velo van der Bij verlengd sponsorcontract JO9 en JO11

Op de foto de ondertekening van het sponsorcontract door Paul Middag (sponsorcommissie) en Jeroen Veenstra.
Velo van der Bij heeft het sponsorcontract bij cvv Sparta Enschede voor de komende vier jaar verlengd, voor de JO9 en
de JO11.
Sparta is zeer verheugd met de verlenging door Velo van der Bij en spreekt dan oprecht haar dank uit aan directeur/eigenaar de heer Jeroen Veenstra.
Sparta Klanken
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Tom van Veen verenigingsmanager
Zoals jullie wellicht al via onze website hebben vernomen zal met ingang van 1 april Tom van Veen in
dienst treden als verenigingsmanager. Een mooi moment dus voor een nadere kennismaking.
Wil je jezelf even voorstellen?
Tom van Veen. Ik ben getrouwd met Jeannette Kerkhof
en we hebben twee uitwonende zoons Bram en Koen. Ik
ben geboren en getogen in Enschede en, na ook een zevental jaren woonachtig te zijn geweest in Ommen, nu al
een kleine 30 jaar woonachtig in Losser.
In de aankondiging op onze website staat vermeld “een
ruime ervaring als actief voetballer en vrijwilliger bij diverse
verenigingen”, kun je hier iets meer over vertellen?
In mijn tijd moest je nog tien jaar zijn alvorens je op competitieniveau actief kon worden bij een voetbalvereniging. Al ver voor die tijd was ik ieder weekend aanwezig
op het veld van Rigtersbleek.
Mijn hele jeugd heb ik bij “de Bleek” gevoetbald, daarna 2
jaar bij Roombeek, een paar jaar in Ommen bij ZV de Ridder en OVC’21 en na mijn verhuizing naar Losser bij KVV
Losser, GSV Glane en nu nog steeds in het 45-plusteam
van AJC’96 in Losser.

enigingsadviseur/procesbegeleider in de sportwereld
voor o.a. Sportservice Overijssel, de KNVB, het NOC*NSF
en de NOC*NSF Academie voor Sportkader.
En toen zag je de vacature voorbijkomen van Verenigingsmanager. Waarom heb je gereageerd?
Ik was nadrukkelijk op zoek was naar een baan waarin
mijn ervaring met en passie voor (de voetbal-)sport, het
verenigingsleven en het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten optimaal tot hun recht kunnen komen.
Het door Sparta geschetste plaatje sloot daar perfect op
aan: een uitdagende functie bij een mooie vereniging.
Een vereniging met traditie
en oog voor de toekomst, die midden in
de samenleving staat.
Over twee jaar bestaat
Sparta 100 jaar, wat
hoop je dan bij Sparta
bereikt te hebben?
Het gaat mij er niet om
wat ik bereikt hoop te
hebben, maar wat wij bereikt hebben en daarbij

Gedurende mijn carrière als voetballer heb ik me daarnaast als vrijwilliger ingezet als o.a. trainer, bestuurslid,
clubscheidsrechter, leider en in de uitvoering van allerlei
projectmatige klussen. Zo heb ik vorig jaar, namens
AJC’96, nog deel uitgemaakt van de fusiecommissie KVV
Losser/AJC’96.

Ik maak deel uit van Back2Basics,
landelijk netwerk voor
professionals in de sport
Dan jouw maatschappelijke carrière, wat wil je hierover
kwijt?
Na mijn opleiding aan de Sociale Academie in Enschede
ben ik werkzaam geweest als bijstandsmaatschappelijk
werker bij de Sociale Dienst van de gemeente Enschede,
sociaal cultureel werker in de gemeenten Ommen en
Dalfsen en daarna 29 jaar als directeur van eerst Stichting
Cluster en later Stichting Fundament in Losser.
Daarnaast werk ik al ruim 16 jaar op freelancebasis als ver12
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wil ik een onderscheid maken tussen intern (de vereniging Sparta) en extern (de rol die Sparta vervult in haar
omgeving, de maatschappij).
Intern:
Mijn eerste periode zal ik met name gebruiken om me te
oriënteren, kennis te maken met leden en zicht te krijgen
op de formele en informele processen en verhoudingen:
het DNA ontdekken. Ik wil bouwen en aansluiten op wat
er allemaal goed gaat en wat belangrijk wordt gevonden.
Ik maak deel uit van Back2Basics, landelijk netwerk voor
professionals in de sport. Back2Basics staat voor terug

Wat je bent, waarvoor je staat moet je uitdragen, communiceren.
Een goed functionerende vereniging staat of valt bij
goede onderlinge verhoudingen en de wijze waarop
mensen elkaar bejegenen. Als je elkaar kent en vertrouwd
wordt het ook eenvoudiger om elkaar voor iets te vragen
en er samen de schouders onder te zetten.
Extern:
Sparta wil zich samen met haar vrijwilligers ontwikkelen
tot een maatschappelijk betrokken vereniging waar de

Sparta is een vereniging waar gevoetbald wordt!
naar de basis: club/vereniging, bestuur en leden, enthousiasmeren en verbinden en zorgen dat ze zich thuis
voelen bij elkaar. De kracht van het verenigen en verenigingen is hierbij essentieel en vormt basis voor mijn inzet
als verenigingsmanager.
Zaken als structuur, missie en visie, technisch beleid moeten goed geregeld zijn en passen bij de karakteristiek en
de cultuur van de club.
Sparta is een vereniging waar gevoetbald wordt! Dit uitgangspunt spreekt mij erg aan.
Leden zijn geen klanten! In een vereniging zijn leden solidair met elkaar. Dat betekent dat je niet alleen rechten
maar ook plichten hebt en dat je als vrijwilliger een taak
op je moet nemen.
Er is geen sprake van een “wij” die sport aanbiedt en een
“zij’ die afneemt. Maar een vereniging is juist iets dat je
samen doet.
Verenigen is een werkwoord, een proces. Mijn rol daarbinnen is ondersteunend en verbindend en moet er in resulteren dat bij Sparta mensen elkaar kunnen ontmoeten,
plezier hebben, de handen ineen slaan als er iets moet
gebeuren, zich betrokken voelen en erbij willen horen.
Dit in een veranderende maatschappij: ontzuiling, toegenomen mobiliteit, consumentengedrag, individualisering.
Steeds minder is er sprake van de oorspronkelijke “familieclub” waarbij de normen en waarden automatisch werden overgedragen.
Sparta Klanken

voetbalsport centraal staat, aansluiten bij de identiteit
(het DNA) van Sparta staat ook hierbij voorop.
Maatschappelijk ondernemend verenigen, conform het
landelijke sportakkoord en het gemeentelijk beleid in het
zogenaamde Sociaal Domein, leidt tot veranderingen:
sportaanbod en vormen van lidmaatschap zodanig veranderen dat deze aansluiten bij de behoeften van bij
Sparta betrokken mensen en organisaties.
Dit in samenwerking met partners in de wijk: scholen, kerken, verenigingen, commerciële partijen, zorg- en welzijnsinstellingen, wijkteams, hulpverlening, gemeente,
etc.
Sparta maakt in dat kader al deel uit van de Coöperatie
Ontmoetingsclusters in Enschede. Ik ben hier als extern
adviseur vanuit Sportservice Overijssel al bij betrokken
en zal daar in het belang van Sparta verder inhoud aan
gaan geven. De accommodatie van Sparta zal zich ontwikkelen tot een ontmoetingsplek, meerdere dagen per
week geopend van 08.30 tot 20.00 uur; van sportpark
naar sportief buurthuis.
Tot zover de nadere kennismaking. In de maand maart zal
Tom via (individuele) gesprekken en het aanschuiven bij
diverse vergaderingen kennis gaan maken met Sparta in
al zijn facetten.
Wij verwachten met Tom de juiste persoon in huis te hebben gehaald en wensen hem veel succes toe bij zijn
nieuwe uitdaging!

maart 2019
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www.notariskantoor-enschede.nl
Hengelosestraat 42/44
Postbus 18, 7500 AA Enschede
Tel.: 053-431 49 77
Fax: 053-431 02 99
E-mail: notarissen@henw.nl

Van de jubileumcommissie
Het verleden heden en toekomst
Sparta wordt 100 jaar
Langzamerhand beginnen de plannen van de commissie
vorm te krijgen. De structuur is gezet en een planning gemaakt. 21 april 2021 is het zover. Over iets meer dan 750
dagen volgens de aftelklok op de website van Sparta.
Hier hebben we inmiddels een plek gekregen onder de
kop “Sparta 100 jaar”.

Met deelname aan de Vriendenloterij help je ons en de
jeugd van onze mooie club.
Het lot kun je namelijk linken aan onze vereniging en zo
vloeit een substantieel deel van de inleg naar Sparta.

Jullie hulp op meerdere vlakken hebben we natuurlijk
hard nodig vandaar dat we de diverse coördinatoren ook
hier bekend maken.
Financiën/sponsoring:

Annamarie Baas,
Johnny van de Velde
Senioren:
Jelle Vriesema,
Hans van Limbeek,
Gerard Vinke
Zaalvoetbal/seniorensoos: Avianne Ooitink,
Magda Mansveld
Jeugd:
Alice Winters, Elise Ooitink
Jubileumboek:
Klaas Friskus
Martin Vissersnertloop:
Alex van Erven
ICT:
Klaas Keizer
Voorzitter:
Erwin Haveman
Secretaris:
Hans Haveman
Notuliste:
Renske van de Lippe
Heb je ideeën of tips benader dan onze mensen!! Persoonlijk aanspreken of stuur een mail naar jubileumcommissie@sparta-enschede.nl

Via de volgende link kun je een lot bestellen
https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm
Op het tweede blad kun je een club of vereniging naar
keuze aanvinken, onder Enschede vind je dan Sparta.
Hebt je al een lot maar nog niet gekoppeld aan Sparta
dan kunt je dit veranderen door te bellen met de klantenservice van de Vriendenloterij (088 – 020 1020) die dan
het lot, per direct, linkt aan Sparta.
Informatie over alle plannen en activiteiten gaan we up to
date houden op de website www.sparta-enschede.nl
We hopen natuurlijk op een grote inbreng om dit geweldige evenement succesvol te laten zijn.

Voor veel van de komende activiteiten is geld nodig.
Alle hulp in financiële zin is dan ook meer dan welkom en
initiatieven in deze worden zeer gewaardeerd.
Creedence is de eerste sponsor van onze Jubileumcommissie. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
Als je ook sponsor wilt worden neem dan contact op (zie
bovenstaande lijst). Natuurlijk mag een bijdrage ook
rechtstreeks op de rekening t.n.v. Sparta 100 jaar
NL83INGB0000413298.
Wat ons ook helpt is meespelen in de Vriendenloterij.
En speel je al mee in de Vriendenloterij link dan je lot aan
Sparta !!!!!!
Sparta Klanken
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Supporters Vereniging
Het is maart 2019 en de lente staat voor de deur. We zijn
volop bezig met het 2de deel van het seizoen 2018-2019.
We hebben in januari en februari - ná een thuiswedstrijd
van ons 1ste elftal - alweer enkele keren aan het Rad gedraaid.
Ook hebben we in de wintermaanden twee keer in de
maand oud papier opgehaald. We danken de vrijwilligers
voor hun hulp hierbij.
Bij het verschijnen van deze editie van Sparta Klanken
hebben we de Jeugdbingo van 8 maart al achter ons. We
gaan ervan uit dat we wederom een vol clubgebouw
hebben gehad (zie foto’s).

Sparta Klanken

De agenda voor de komende periode:
vrijdag 22 maart Spartaquiz 20.30 uur
vrijdag 12 april
Paasbingo 20.30 uur
woensdag 17 april Eieren zoeken JO9/MO9
en Spartaantjes 14.30 uur
zaterdagmorgen april/mei Poffertjes bakken voor de
jongste jeugd - datums worden later bekend gemaakt.
In juni zal onze snacktent weer bij de toernooien aanwezig zijn.
We zien jullie allemaal graag bij onze activiteiten!!
Supporters Vereniging
Hugo Walhof

maart 2019

17

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

Kyan Pit, 300ste pupil van de week
Zaterdag 2 februari was Kyan Pit pupil van de week
bij de wedstrijd Sparta 1 - Oranje Nassau 1. In het seizoen 1991-1992 is Sparta begonnen met de pupil van
de week bij thuiswedstrijden van het eerste elftal.
Velen zijn Kyan dus voorgegaan en daar zitten spelers bij
die in het eerste team hebben gespeeld of nog spelen.
Spelers die nu nog in het eerste spelen zijn Andy Sterken,
Rob van Holland en Sander Thomas.
Kyan was dus de 300ste pupil van de week en hij vond
het prachtig. Kyan is 8 jaar en speelt in Sparta JO9-4 op
het middenveld of in de aanval. Favoriete club in Nederland is, hoe kan het ook anders, FC Twente en in het buitenland is dat Barcelona. Favoriete speler is Jensen.
Kyan is al drie lid van Sparta en hij vindt het super leuk bij
de club en dan wordt hij ook nog eens getraind door zijn
eigen papa. En doelpunten heeft Kyan ook al gemaakt,
zoals hij zelf zegt: Heel veel.

Kyan Pit met Daan Akkerman en Erik Wassens.
lingseten is geen pannenkoek, maar patat met frikandel.

Kyan zit in groep 4B van de Anna van Buren school. Op
de vraag heb je nog hobby’s, antwoord hij “voetbal”, dan
denk je dat hij profvoetballer wil worden, maar nee hoor,
hij wil pannenkoekenbakker worden. Maar zijn lieve-

En Kyan wat vond je er van om pupil van de week te zijn?
Heel gaaf.

Doelschieten Sparta MO11 en JO11
Hier volgt weer een tussenstand van het doelschieten.
Sparta JO11-3 gaat nog steeds aan kop.
De stand na zeven rondes:
1
Sparta JO13-3
2
Sparta JO11-1

2,556
2,444

Sparta JO11-5 een gemiddelde van 1,722.
Sparta Klanken

3
4
5
6
7

Sparta MO11-1
Sparta JO11-2
Sparta JO11-5
Sparta MO11-2
Sparta JO11-6

2,407
2,074
1,722
1,583
0,944

Sparta JO11-6 een gemiddelde van 0,944.
maart 2019
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vrijdag 22 MAART

DURF JIJ?
Aanvang
20.30 uur
Deelname vanaf
de A-jeugd

Doe vrijdag 22 maart a.s. mee met
de speciaal voor Sparta gemaakte quiz.
Zit jij vol met weetjes? Doe dan mee!
We beginnen om 20.30 uur. Tot dan!

INSCHRIJFFORMULIER
LIGT BIJ DE BAR!!!

www.sparta-enschede.nl

De keepers van Sparta
Hallo Spartanen, ons is gevraagd om een stukje te schrijven over de jeugkeepers van de club.
De keepers staan dit jaar onder begeleiding van Keepersuniversity Michel Veurink die dit jaar 10 jaar bestaat.
Inmiddels bijna 150 keepers die daar elke week werken
aan het verbeteren van hun skills en vol enthousiasme
gaan voor elke bal.
Ook bij Sparta zijn de jeugkeepers goed bezig waarbij iedereen op zijn niveau beoordeelt en getraind wordt door
een leuke groep jonge keepers en inmiddels dus ook trainer. Dit zijn Jasper, Kay Kevin, Maximilliaan en onze dame
Marit.
Doordat Michel Veurink een mooie stap heeft mogen
maken naar FC Twente heb ik Rinus ter Heide het coordineren overgenomen. Elke week proberen we weer een
andere training voor te schotelen waarbij we vanuit de
visie van de keeperuniversity werken.
Dit houdt in dat we werken waarbij de keeper vanuit een
goede basistechniek moet proberen zo snel mogelijk in
balbezit te komen. Coordinatie goede technieken en
kracht vormen de basis voor elke oefening.
We trainen in kleine groepen 3 a 4 keepers waarbij wij als
trainers kijken naar het niveau van elke keeper en daar
ook de groepen op in te delen.
En dat het goed gaat mogen we zeker concluderen want
inmiddels hebben 2 keepers een uitnodiging ontvangen
vanuit de KNVB om zich daar eens te laten zien.

En er is een uitnodiging geweest voor Milan van der
Graaff om stage te lopen bij FC Twente.
En dat daar ook een dame bij zit bewijst dat ook dames
echt wel gek genoeg zijn als keeper.
Niet alleen voor de club Sparta maar ook voor ons als
keepersuniversity is het een bewijs dat we goed bezig zijn
met onze keepers. Wellicht dat er nog meer keepers zijn
die ons gaan verrassen.
En ook als je het niet zo ver haalt willen wij als keeperstrainers en keepersuniversity zeggen; Laat je niet kisten
want als je je best doet kom je daar waar je wilt komen.
Voor alle keepers hebben we aandacht en tijd en iedereen is daarin welkom bij de training.
Uiteraard willen wij vanuit de Keepersuniversity Michel
Veurink de club Sparta bedanken voor het vertrouwen in
ons en onze trainers.
Met sportieve groet
Rinus ter Heide

Sparta Klanken
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Uw woning verkopen
of uw nieuwe (t)huis
aankopen?
Wij bespreken graag al uw
(ver)huiswensen. Neem geheel
vrijblijvend contact met ons
op voor een kennismaking.

T 053 20 30 123
E info@keutermakelaars.nl
I keutermakelaars.nl

Een zaak van waarmaken!
@KeuterMakelaars

/KeuterMakelaars

Maandagmorgen bij Sparta
Maandagmorgen Tussen half negen en negen druppelt er een zeer divers gezelschap de commissiekamer bij
Sparta binnen. De leeftijden variëren van dik in de tachtig tot een jaar of vijftien zestien. Niet alleen de leeftijden lopen sterk uiteen, maar ook de achtergronden. Er is een groep vrijwilligers, die voornamelijk bestaat uit
Mensen, die voor hun beroep heel verschillende dingen
hebben gedaan variërend van, technische mensen, zelfstandigen, onderwijzers, medewerkers milieudienst, dtp
ers, marktkooplui, bouwvakkers, kantoormensen en dan
vergeet ik zeker nog een aantal beroepen. Een andere
groep wordt gevormd door mensen, die bij Sparta werkervaring komen opdoen of weer het arbeidsritme willen
oppakken. Sparta biedt daarvoor de gelegenheid en de
begeleiding. Verder zijn er de stagiaires van verschillende
opleidingen, die hopen hun op school opgedane kennis
in de praktijk te kunnen brengen.
Met de mensen die werkervaring willen opdoen en hun
begeleiders, worden vaak gesprekken gevoerd op de
maandagmorgen. Degene die dit doet, is zeker nog geen
pensionado, maar zal zoals wij in onze gesprekken over
de politiek hebben vastgesteld nog zeker tot zijn tachtigste aan de bak moeten. Ja, u merkt het al, we hebben
overal verstand van. Dit zal in het vervolg van dit stukje
nog duidelijker worden.
Het grootste gedeelte van de mensen, die op de maandagmorgen het Spartagebouw bevolken houdt zich
bezig met het weer tip top in orde maken van de accommodatie. Ook mensen, die de zaken van het afgelopen
weekend administratief moeten verwerken, beleidsmatige mensen, trainers en mensen met nog andere functies lopen op de maandag bij Sparta rond. Kortom het is
op de maandagmorgen een drukke bedoening.
Zo tegen negen uur is iedereen dan wel binnen en is het
eerste kopje koffie naar binnen gewerkt. We zitten niet
voor niets bij een voetbalclub. De gesprekken gaan voor
negen uur vooral over het voetbal van het afgelopen
weekend. Sparta heeft het de afgelopen zaterdag goed
of slecht gedaan.
Als ons vlaggenschip het goed gedaan heeft, zijn we blij.
Misschien pakken we wel een periode of nog mooier, misschien ligt het kampioenschap wel in het verschiet. Bij
verlies is de toon toch wel wat anders; Tjonge, jonge de
inzet was om te huilen. Van die wissel van de trainer snap
ik echt helemaal niets, hij haalt de beste van het veld
eruit. Als ik de trainer was zou ik Pietje op linksbuiten zetSparta Klanken

Werkoverleg tussen Wim Visscher en Hans Jongman
ten en Jantje in de spits. Dat zo’n man dat zelf niet ziet,
daar wordt hij toch voor betaald. Dit is slechts een korte
bloemlezing van de opmerkingen, die gemaakt worden.
Niet alleen de prestaties van het eerste team worden besproken, maar ook die van het tweede en de jeugd.
Natuurlijk hebben wij niet alleen een oordeel over het
voetbal op het simpele niveau van de tweede klasse amateur voetbal. Nee, wij hebben ook een mening over het
presteren van FC Twente. Sterker nog we hebben niet alleen een mening over de spelwijze van de Tukkers, wij
weten hoe ze beter zouden kunnen spelen. Wij weten
welke spelers niet en welke juist wel opgesteld zouden
moeten worden.
Ik durf te beweren, dat wanneer Hake, Verbeek en Pusic
regelmatig hun oor te luisteren hadden gelegd in de
commissiekamer van Sparta op de maandagmorgen, demaart 2019

23

Oldenzaalsestraat 340 7523 AJ Enschede Telefoon 053-435 82 19
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gradatie niet aan de orde was geweest. De Twente supporters hadden dan nu niet staan te koukleumen op een
kille maandagavond in IJmuiden. Ook Blind en Advocaat
hadden er goed aan gedaan zo af en toe eens hun licht te
komen opsteken op de maandagmorgen. Het Nederlands elftal zou zeker niet zo zijn afgegleden. We hebben
trouwens wel het idee dat Koeman het een en ander doet
met onze opmerkingen van de maandagmorgen. We zijn
er alleen nog niet achter hoe onze informatie hem bereikt.

waarvan niet eens de moeite is gedaan om het in de prullenbakken te gooien tot peuken bij de voordeur, die daar
zijn achtergelaten door mensen, die op de zaterdag lekker gezond gaan sporten, maar na afloop toch nog hun
longen even van een teerlaagje voorzien. Zeker in de
herfst moeten er enorme hoeveelheden bladeren van de
accommodatie verwijderd worden. Weer een andere
groep gaat richting de kleedkamers. Daar is altijd veel
werk te verrichten. Onze kleedkamers worden op de zaterdag intensief gebruikt en dat laat z’n sporen na.

Om negen uur hebben we het voetbal voor het grootste
gedeelte wel doorgenomen. De Koemannen, Pusic`en en
Niksen moeten maar zien wat ze met onze adviezen
doen, maar het zal allemaal wel weer aan dovemans oren
gezegd zijn.

Tot slot gaat er een groep richting de kantine, de hal en
de wc’s. Over het werk van deze mensen kan ik iets meer
vertellen, omdat ik daar zelf bij hoor. De ene keer valt het
werk mee, de andere keer valt het tegen. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden, de drukte van het pro-

Om negen uur klinkt er dan altijd wel van iemand de
kreet: “Kom jongs an ’t werk . Het komt niet vanzelf klaar”
Ieder gaat dan zijns weegs. Er gaan mensen achter computers aan het werk of gesprekken voeren met deze of
gene. Anderen gaan richting de voetbalvelden( weer of
geen weer) om daar de boel op te ruimen, variërend van
troep die naast de prullenbakken is gevallen of afval

Een aantal vrijwilligers die op de maandag het clubgebouw
en de kleedkamers schoonmaken. Staand v.l.n.r.: Arie
Bönhke, Hennie Hankel, Tonnie Bargeman, Said Hassanou,
Kelly Viveen, Herman Hembrecht, Willem Visscher en Sjoukje
Boomsma. Zittend v.l.n.r.: Rein Westerman, Jaap Baas en
Louis Zandvoort.

Sparta Klanken
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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

RECLAME MONTAGE
hans vos
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info@foxxdesign.nl | www.foxxdesign.nl

gramma van de zaterdag en hoe gezellig het is geweest
in de derde helft. Ieder heeft zo’n beetje zijn eigen taak,
maar niemand is te beroerd om de ander te helpen. Alle
stoelen moeten bijvoorbeeld op de tafel, maar na een
weekendje in de tuin werken, willen de stoelen nog wel
eens wat zwaarder wegen. Dan is een beetje hulp dus
nooit weg.
Zoals gezegd zijn er binnen deze groep specialismen. Zo
heeft één lid van de groep, die erg veel verstand heeft van
het legen van vuilniszakken, zich weten op te werken tot
de functie van “Chef Zak”. Een functie die je niet zo maar
krijgt, maar waar jarenlange ervaring voor nodig is. Ik persoonlijk ben toch wel een beetje trots op functie “Chef

klinkt het dan door het gebouw. Iedereen verzamelt zich
dan weer in de commissiekamer. Soms komen er mensen
speciaal om deze tijd langs om een kopje koffie te drinken. Onze erevoorzitter bijvoorbeeld kwam jarenlang
langs met zijn Ria. We hebben hem nog een tijd om de
beurt opgehaald op de maandagmorgen. Het was een
belangrijk moment in de week voor hem. Zo komen er
om tien uur wel meer mensen om even een praatje te
maken. Met wat geluk is er iemand jarig en wordt er op
saucijzenbroodjes getrakteerd. Op maandag zijn, die altijd in de aanbieding. De verontwaardiging in de groep
was dan ook groot, toen de bakker meende de prijzen
aanzienlijk omhoog te moeten gooien.
Wie tijdens het koffiedrinken goed om zich heen kijkt ziet
ook direct weer dat we met ons allen vogels van divers
pluimage zijn. Vooral de jonkies zijn druk met hun telefoon. Hoewel de ouderen er ook wat van kunnen, maar
op een andere manier. De jongeren zijn meestal voor zich
zelf bezig en de ouderen willen vooral iemand anders iets
laten zien, wat ze op hun telefoon hebben staan.
De gesprekken van het begin van de morgen gaan weer
verder. Vaak is het nog een laatste stukje voetbal dat aan
de orde komt, maar ook andere zaken komen aan de
orde. Ik had al gezegd dat voetbaltrainers kansen hebben
laten lopen, door niet hun oor te luisteren te hebben gelegd op de maandagmorgen bij Sparta. Hetzelfde geldt
voor Mark Rutte en vele andere politici. Hadden zo af en
toe wat wijze opmerkingen vanuit de Sparta commissiekamer Het Torentje in Den Haag bereikt, dan had ons land
er beslist beter voor gestaan. De pensioenen zouden in
ieder geval omhoog zijn gegaan.

Pot”. Een titel, die je ook alleen maar krijgt, wanneer je de
gebruikers van de wc’s hebt bewezen, dat je hun remsporen naar behoren hebt verwijderd.
Het nadeel voor de groep, die in de kantine, de hal en de
wc’s werkt, is dat veel andere vrijwilligers er nogal eens
een keer langs moeten en hoewel er altijd keihard gewerkt wordt, wil het wel eens voorkomen dat er nog wat
besproken moet worden of dat iemand iets op zijn telefoon moet laten zien, want hoewel de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant is, gaan wij mee met onze tijd.
Wanneer we dan toevallig even bij elkaar staan krijgen
we van een passant nogal eens te horen: “Daar staan ze
weer te ouwehoeren, zo komt het werk nooit af”

Ook het lief en leed binnen Sparta blijft niet onbesproken, want binnen een grote club als de onze gebeuren
mooie dingen met mensen, maar ook zaken die je liever
niet meemaakt. Verder passeert van alles de revue, zoals;
vakanties, sterke verhalen over de diensttijd, moppen, de
boenmachine die te zwaar wordt voor onze” Chef Zak”.
Kortom te veel om op te noemen
Dan klinkt het “Kom op jongs, nog even de laatste loodjes. Zo tegen elf uur half twaalf ziet de accommodatie er
weer tip top uit, klaar om weer smerig gemaakt te worden, zodat we de volgende week weer aan de slag kunnen. Aan het eind van de morgen gaat ieder met een
voldaan gevoel weer naar huis. Het werk is gedaan, maar
het was ook een gezellige morgen.
Hans Jongman

Tien uur is het hoogtepunt van de ochtend. “ Koffie!! ”
Sparta Klanken
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Vrijdag 12 april

Aanvang
20.30 uur
Sparta Klanken
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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

Supporter, speler of leider van JO13-3 is soms echt een
zware beproeving
Het is maart 2019 en op het programma staat de
thuiswedstrijd tegen LSV JO13-1 met de aftrap om
08.30 uur, d.w.z. 8 uur in de kleedkamer op je vrije zaterdag, waar iets langer in je bed liggen zo fijn kan
zijn na een week vol school en werk.
Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen want JO133 heeft zich het kampioenschap als doel gesteld en dan
gelden er geen excuses dan moet er gewoon lekker gevoetbald worden en het liefst natuurlijk met een overwinning.
In de JO13-3 spelen we 2 maal per seizoen een halve
competitie en we hadden een goede najaarscompetitie
gedraaid voor de winterstop en de punten in het begin
laten liggen. Dus als we nu in de tweede wedstrijd van de
voorjaarcompetitie de overwinning van de 1e wedstrijd
een goed vervolg kunnen geven dan kunnen we de doelstelling ook misschien wel waarmaken.
We misten onze traditionele aanvoerder Storm Floris
(griep) ook de topscoorder Sebas Mulstege (griep) was
afwezig en Boyd Minnegal (blessure) kon ook niet van de
partij zijn. Matthijs Donker was ook grieperig geweest
maar was gelukkig wel van de partij. We konden dus wel

Sparta Klanken

1 versterking gebruiken en gelukkig was Wessel de
Leeuw bereid ons te helpen, waarvoor dank Wessel.
We moesten ons dus een beetje aanpassen in de opstelling maar gelukkig beschikken we over een aantal allrounders en wisten de trainers Ruben en Sven er weer
een goede team neer te zetten. Quinten Reehorst had de
aanvoerdersband en moest op de vertrouwde manier
weer leiding gaan geven aan zijn mannen in de verdediging, Ziad Mezouar voor hem en op de flanken de vertrouwde namen Lotfi Elharrak en Joren Scheurwater. En
achter hem natuurlijk onze betrouwbare sluitpost Tije
Veld.
Het middenveld was ook weer ijzersterk bezet met Matthijs Donker in het midden met naast hem Tijn van de Biggelaar en Danique Brendel. In de voorhoede kwamen we
aan het puzzelen maar ook daar stond wederom een linie
met Milan Civre, Mikolaj Majewski en Dani Mooij die de
plaag moesten gaan vormen voor de verdediging van
onze tegenstander. En dan hadden we nog 2 verse mannen op de bank met Joren Konter en Wessel de Leeuw.
We mochten aantreden op veld 5 met veel wind en we
hadden een scheidsrechter toegewezen gekregen vanuit
de club, waarvoor dank en de complimenten dat we bij
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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

Sparta nu terug kunnen vallen op scheidsrechters vanuit
de vereniging. Niels Brendel nam de vlag ter hand, waarvoor dank.
We verloren de toss waardoor we tegen de wind in kwamen te spelen en daar hadden we last van en LSV echt
het voordeel. We kwamen eigenlijk direct onder druk te
staan en toch was het Sparta die tegen de verhouding in
de 1-0 scoorde. Op het middenveld onderschepte Danique de bal en stuurde Milan weg en die gaf de voorzet
waarbij Mikolaj kon afronden. 4 minuten later was het al
weer gelijk, op snelheid werden we in de verdediging geklopt en stond het weer 1-1.
Eigenlijk hadden we het de hele 1e helft moeilijk en
waren we alleen aan het verdediging. In de rust bespraken we dat ook en kwamen we tot de conclusie dat we
elkaar moesten coachen omdat we dan elkaar helpen om
onder de druk uit te kunnen voetballen. Daarmee was het
strijdplan voor de 2e helft gesmeed.
En na een minuut of 5 was het Milan die de keeper van
LSV kon verrassen bij de 1e paal en daarmee namen we
de leiding met 2-1, we gingen geloven in de overwinning
en we trokken de wedstrijd volledig naar ons toe. De 3-1
was misschien wel de mooiste van de ochtend. Een schot
van zeker 25 meter werd gelanceerd door Tijn en de keeSparta Klanken
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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

per zag de bal over hem heen het doel in vliegen. Toen
wisten we ook als we zo ons spel door zouden zetten,
zouden we de overwinning behalen. We liepen nog uit
naar 4-1 door een eigen doelpunt en nadat er meerdere
kansen onbenut waren gebleven was het Mikolaj die met
zijn tweede van de dag de 5-1 op het bord liet noteren.
In de slotfase kregen we nog een penalty tegen na een
handsbal in onze 16 meter. Die werd onberispelijk ingeschoten en daarmee was de eindstand bereikt van 5-2.
Een goede 2e helft is beloond met goede goals en daarmee een verdiende overwinning. En weer een stapje
dichterbij ons doel.

Sparta Klanken

Het voordeel van heel vroeg starten is dat we dan ook
heel vroeg klaar zijn en de hele zaterdag nog voor ons
hebben. We kunnen ons richten op de volgende wedstrijd tegen Quick 20.
We danken de supporters weer voor de aanmoedigingen
en de onvoorwaardelijke steun elke wedstrijd. En natuurlijk zijn we als JO13-3 te volgen op de website van
Sparta onder teams, elke wedstrijd volgt er een verslag
en worden de doelpuntenmakers bij gehouden.
Dennis Kel
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HET PAKHUUS
Wilhelminastraat 28-30 te Enschede
Inlichtingen:
K . Claus 06-51316964
Kesler Makelaardij 074-2917628
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tijdelijke- of permanente opslag
al vanaf € 2,90/m3 /p. maand BTW vrij
verwarmde units
camera- en alarm beveiligde ruimtes
diverse afmetingen
eigen toegangssleutel
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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.

es
Advice Sal
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Hunenveldlaan 130
7576 ZR Oldenzaal
Tel 085 7606080
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mobiel 06 523 77 005
info@asap24-7.nl
www.asap24-7.nl

Woensdag 17 april

JO9 en
Spartaantjes
14.30 uur
Clubgebouw Sparta
Sparta Klanken
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ADRESSEN
Algemeen bestuur cvv Sparta
Voorzitter a.i.
Secretaris
Paul Wibier
Penningmeester
Wim Bakker
Algemeen
Renske v.d. Lippe
Accommodatie
Peter Friskus
Algemeen
Frank Bakker

tel.
tel. 06-53581674
tel. 06-51542585
tel. 053-433 67 51
tel. 06-34559945
tel. 06-24322986

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

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

Coördinatoren
Voetbalzaken
Paul Middag
Senioren 35+ zaal
Marcel Meinsma
Trainers JO19 tm JO15 recreatie
vacant
Trainers JO13 tm mini’s recreatie
vacant
Trainers JO13 tm JO9 prestatie
Leon Schmitz
Meisjesvoetbal
Paul Middag
Jeugdleiders/ouders Ronald Westerman
Scheidsrechters
Tonnie ter Huerne

tel. 06-17022607
tel. 06-52377005
tel. 06-14928257
tel. 06-43100056

Wedstrijdsecretarissen
Senioren 3 t/m 7
p/a Sparta di/vr
Junioren
p/a Sparta di/vr
Pupillen
p/a Sparta di/vr

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

tel. 06-52377005
tel. 06-20607708

Overige
Beheerder clubgeb.
Beltona toernooi
Webteam
Webteam

Alex van Erven
Mark Bönhke
Klaas Friskus
Jeroen Hembrecht

tel. 06-46328036
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
Ledenadministratie
Privacy policy

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
ledenadministratie@sparta-enschede.nl
avg@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, G. Bolte (allen overleden).
D. Budding, R.F. Westerman, 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.
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Keuter Makelaars
Kroese Wevers Accountants
Pollemans & Walhof B.V.
Sectolin
Sessink administratie en belastingadvies
Aannemersberdijf H. Groen

Slagerij Busscher

Aannemersbedrijf Hannink B.V.

Spraaq Advocaten

ASaP 24-7

Supporters Vereniging Sparta

Baker Street Financials

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Brookhuis busreizen

Toner Store

Cerriva

TQM Systems

Daniels Huisman Advocaten

Van der Molen beveiligingstechniek

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

VDM Cars

Elzinga wonen

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Esso Service Center Reink

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

FOXX-design

Visser speelgoed en decoraties

Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers

Voicedata IP communications

Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs
Grolsch Bierbrouwerij bv
Huis aan Huis
ING Enschede
Jan van der Veen Beheer
Jobcoaching De Bakfiets
Jongbloed Fiscaal Juristen

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

sneller wilt
AlsAls
je jesneller
wiltspelen
spelen
kunjejewel
wel harder
kun
harder
lopenmaar
maar in
lopen
inwezen
wezen
bepaaltde
de bal
bal de
bepaalt
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

