Hoofdsponsor

Officieel orgaan van de
cvv Sparta Enschede
juni 2019

Pollemans & Walhof B.V. Houtimporteur
Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal
Tel. 0541 - 53 20 33, fax 0541 - 53 14 20
www.polwal.nl

LID VAN DE
Business Club

ESSO
LID VAN DE
Business Club

Voordelig in:
« Tanken
« Wassen
« Shop
ERIC REINK
Burg. M. v. Veenlaan 130 Enschede Tel. 053 - 476 35 01 Fax 053 - 477 84 49

Self Service Station ‘t Boswinkel

REDACTIE

Redactie: Frank Bakker, Wim Mulder, Hans Jongman
Eindredactie:
50ste jaargang nr. 2 - juni 2019
Kopij inleveren kan via de mail naar klanken@sparta-enschede.nl

In dit nummer
3
5
6
9
11
13
15
17
20
23
27
31
35
37

Sparta einde seizoen 2018-2019
Supporters Vereniging
Personalia
Spanning
Uitnodiging jaarvergadering
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Sparta wordt 100 jaar
Doelschieten JO11 en MO11
Nieuwe lichting scheidsrechters
Zo vader zo zoon
Kampioenen voorjaar
Op een mooie zaterdagnamiddag
Oude rotten trainen de pupillen
Sparta 3: alles of niets
Senioren convent (Gait)

27

We noteren zaterdag 18 mei, aanvang 16.15 uur en
een uitwedstrijd van Sparta JO17-3 tegen ATC ‘65
JO17-8. Aangekomen op sportpark Slangenbeek in
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Koos de Wals en Leo de Boer hebben beiden al een
lange loopbaan als voetbaltrainer achter de rug. Je
mag hier met recht spreken over oude rotten in het
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De veurige bie eenkomst van de met respect geneumde “oale lullen soos” was veurig joar november, en
de meeste leu keken dan ok halsriekend oet noar 17
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Sparta einde seizoen 2018-2019
Het seizoen 2018-2019 zit er bijna weer op! Een fantastisch jaar ligt achter ons. Op het moment, dat ik dit schrijf is het
zelfs nog niet eens afgelopen. Het toetje kan nog komen. Als u dit leest, zou het zo maar kunnen zijn, dat we als vereniging toch weer de eerste klasse in gaan. Gaat het dit niet worden, dan even goede vrienden, hoewel we dan even
een teleurstelling zullen moeten verwerken. In geval dat het niet lukt, draaien we toch gewoon volgend jaar weer mee
boven in de tweede klasse. En als we promoveren gaan we nog een aardig feestje tegemoet zien.
Voor het eerste elftal van Sparta-Enschede was het dan
ook een spannend jaar. Het zat vol met ups en downs.
Maar ja, we hebben het over sport. Dit hoort er nu eenmaal bij en is juist zo kenmerkend voor deze mooie bezigheid.
We hadden het de jongens en de staf van het eerste zo
gegund om kampioen te worden en het zat er zóóóó
dichtbij. De laatste wedstrijd van het seizoen en Sparta
moest winnen, prachtig weer en een ambiance? Het kon
werkelijk niet beter. Alle leden en supporters die er waren,
dank voor de geweldige steun. We hadden het misschien
zelfs wel verdiend om te winnen.
Maar sportief als we zijn, DOS-Kampen had er ook recht
op. Zij hadden bijna het hele jaar door bovenaan gestaan
en waren telkens moeilijk te kloppen. Daarbij hadden ze
door alle wedstrijden heen net even een beter doelgemiddelde dan wij.
De krachtmeting in de laatste wedstrijd van het seizoen
was de apotheose, een echte finale. De wedstrijd had
alles in zich, dat bij een finale hoort.
Een gelijk aantal punten, maar uiteindelijk werd het doelgemiddelde bepalend! Zo kan het dus gaan! We hebben
DOS-Kampen gefeliciteerd en wensen hen veel succes
voor het volgend seizoen in de eerste klasse.
Bij ons tweede mocht het dit jaar helaas niet lukken om
zich te handhaven in deze hoge afdeling. Wij gunnen alle
jongens, dat ze hun hoofd niet laten hangen en hun rug
rechten. Volgend seizoen zullen ze weer Spartaans oplichten en het dan weer laten zien. Kop op keerls!!!
Het derde elftal is het wel gelukt om in de klasse te blijven. Prachtig resultaat mannen, geniet er van en volgend
jaar beginnen we gewoon weer op nul. Maar dat geldt
lekker voor iedereen.
Ik heb eens even alle standen doorgeworsteld, van het
eerste t/m het achtste, maar ook van de JO-19 t/m de JOSparta Klanken

11. De meiden en alle bijzondere teams. De JO-09 voetbalt, zoals u waarschijnlijk weet, niet meer in competitieverband als weleer. Zij voetballen in andere vormen om
zo veel mogelijk te leren van het voetbalspel. Dit ziet er
goed uit. Men heeft er plezier in en dat is zeker en vast
het allerbelangrijkste.
Wat mij opviel was, dat wij met al onze teams in alle geledingen lekker meedoen. Een drietal elftallen werden
kampioen, waaronder meiden onder 11. Er waren er echter ook enkele, die onderaan moesten afsluiten. Maar
over de hele linie liepen we lekker in de middenmoot
mee of draaiden we mee om de top. Een mooi voetbaljaar
dus voor Sparta-Enschede.
Daar doen we het toch allemaal voor!
TROTS op onze mooie club.
In de zomervakantie moet er weer driftig door enkele
leden van de diverse commissies gewerkt worden, om
voor het volgend seizoen alles weer op orde te hebben.
Probeer hen te helpen en denk alstublieft een beetje
mee. Met name voor de teamindelingen en het inleveren
van de kleding. Deze aandachtsvelden geven vaak stof
tot discussie en soms ergernis.
Probeer met elkaar als verenigingslid ook daar een sportieve invulling aan te geven.
Het blijft altijd geven en nemen. Het gaat over “ons” en
niet over het individu. Geef elkaar de ruimte en als je een
keer net niet in het elftal terecht wat je graag zou willen,
er zijn nog zoveel jaren te gaan. Je zult versteld staan,
wanneer je in een elftal begint, waar je niet iedereen kent.
Voor je het weet is je vriendenkring zomaar flink uitgebreid.
Ik spreek echt uit ervaring. Ik heb veertig jaar actief
mogen voetballen bij Sparta en heb dus alles wel mogen
meemaken.
We gunnen iedereen een hele fijne vakantietijd.
juni 2019
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Het plannen van morgen
begint vandaag
Hypotheken - Verzekeringen
Pensioenen - Vermogensadvies

toernooi dat weer goed is bezet en natuurlijk is er nog het
kelderklassentoernooi, hetgeen een schot in de roos is.
Sportieve en vooral gezellige dagen. Ook hier weer de
goede raad: Hou het kopje er bij en houd het gezellig!
Opnieuw wil ik alle vrijwilligers en alle betrokken ouders/begeleiders van de immense groep kinderen van
harte danken voor hun betrokkenheid en ook voor de
sportieve invulling van het begeleiden bij onze jeugd.
Vorig jaar merkte ik op, dat we zeker een voorbeeld zijn
voor vele clubs en we blijven ons best doen dit zo te behouden.
De jeugd is onze toekomst. We houden van Sparta en
hopen dit bij de jeugd terug te vinden.

ook in de kleedkamer. Het is ons aller verantwoordelijkheid, want wij allen vormen de club, om mee uit te kijken
naar de vandalen, die hier de oorzaak van zijn. Help ons
om, indien u iets waarneemt, hier iets aan te doen. De
kosten moeten telkens weer door de vereniging worden
opgehoest. Liever zien we dit anders en hier kan men
toch geen lol aan beleven. Begrijpen doen we dit niet.
Waakt u alstublieft mee!!!
Nogmaals voor u allen, geniet van de vakantieperiode en
graag heelhuids terug.
We zien u weer in het seizoen 2019 - 2020.
Nog minder dan twee jaar, dan is het zover. Sparta 100
jaar!!!! We leven er naar toe! Houd de site in de gaten!
Wim Ooitink

In het bestuur hebben we regelmatig te doen met vernielingen binnen de club, vaak ook op de tribune, maar

Supporters Vereniging
Het is juni 2019 en het seizoen 2018-2019 zit er weer bijna
op. Bij het schrijven van dit stukje zit ons 1ste elftal nog in
de nacompetitie voor promotie naar de 1ste klasse. Dat
zou een mooie kers zijn op die heerlijke slagroomtaart
voor dit seizoen!!

Op zaterdag 22 en 29 juni zijn we met onze snacktent
weer aanwezig op de finaledag van de Beltona Beloften
Competitie en het Kelder Klasse Toernooi waarbij we natuurlijk wederom op mooi weer hopen met prachtig
voetbal een gezellige sfeer.

Onze vaste activiteiten hebben de afgelopen maanden
weer plaatsgevonden.

De Supporters Vereniging dankt de vele vrijwilligers die
hebben meegeholpen onze activiteiten ook dit seizoen
weer tot een succes te maken.

In maart was er onze Spartaquiz en in april de Paasbingo
en het Eieren Zoeken voor de jongste jeugd waarbij we
gelukkig mooi zonnig weer hadden.
In mei hebben we twee keer op zaterdagmorgen poffertjes gebakken voor de jeugdteams van zowel Sparta maar
ook de bezoekende teams. We ontvingen mooie complimenten en dat doet ons goed.
Op zaterdag 25 mei - tijdens de laatste competitie wedstrijd van Sparta 1 tegen DOS Kampen - stonden we op
het terras met onze bekende grote pan hamburgers en
braadworsten te bakken en daarbij gaven ook onze
nieuwe SV-bestuursleden Tim Jongman en Jacco Baas
acte de présence.
Tim en Jacco van harte welkom bij de Supporters Vereniging
Sparta Klanken

Wij wensen iedereen alvast een prachtige zomervakantie!!
Hugo Walhof

Personalia
Zaterdag (18 mei) heeft Abdullatif Canel zijn arm bij een
ongelukkige val op 2 plaatsen gebroken. Dit was in de
wedstrijd tegen Rohda Raalte. Abdullatif is daarna met
een ambulance naar het Deventer ziekenhuis gebracht,
waar hij diezelfde dag nog geopereerd is. Hierbij zijn er 2
pinnen in de arm gezet. Na een nachtje in het ziekenhuis
mocht hij zondag weer naar huis. Abdullatif maakt het na
omstandigheden goed! Namens alle Spartanen van harte
beterschap.
juni 2019
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Spanning
Het is vrijdag 24 mei 2019 elf uur ’s ochtends. Tegenover
mij zit Janny met de laptop. Het laat zich raden hoe dankbaar en blij ik ben met haar hulp. Alles staat in het teken
van de grote finale van morgen. Onder leiding van hoofdtrainer Jeroen Niks, assistent trainer Gert Jan Scheffer, de
leiders Jan Maris en Dick de Jong, , keeperstrainer Jeroen
de Römph, verzorger Chris Muis, fysiotherapeut Peter
Coppens, assistent scheidsrechter Alexander van Erven.
Eén van de moeilijkste beslissingen die het bestuur te
nemen heeft, is aan het begin van het seizoen het aanstellen van de hoofdtrainer. Advies van de technische
commissie is daarbij van het grootste belang. Hoe uitgebreider en gefundeerder dit advies is, des te makkelijker
is het nemen van de beslissing. Jeroen Niks komt uit een
goed nest. Ik zeg dat, omdat ik jaren samen met zijn moeder heb gewerkt. Toen ik met haar werkte wist ik uiteraard niet dat zij mevrouw Niks was, en de moeder van
Jeroen. Tot dat ik op een zaterdag haar tegemoet reed zittende in mijn rolstoel en we elkaar weer ontmoetten. En
ze zei: ik ben de moeder van Jeroen. Ik was blij verrast.
Het vertrouwen begon al bij mij toen ik hoorde dat hij
trainer van Den Ham was geweest. Een club die net als
Sparta normen en waarden heel hoog in het vaandel
heeft zitten. De erevoorzitter heette toevallig Bakker, een
fantastische man, die ik heel goed gekend heb en waar
ik veel mee heb gecommuniceerd. Evenals Jan Bos,
samen met mij regio afgevaardigden van de KNVB.
Het volgen van de prestaties van onze selectie was voor
mij dit seizoen moeilijk. Ik kon vaak niet aanwezig zijn bij
de wedstrijden, maar werd gelukkig door mijn goede
vriend Klaas Friskus, van het scoreverloop op de hoogte
gehouden. Ik heb heel veel respect voor de prestatie van
ons eerste elftal afgelopen seizoen. Onder leiding van Jeroen en zijn staf zijn veel successen geboekt. Het is altijd
nog zo dat op het veld de prestatie geleverd moet worden. Daarom chapeau voor de spelers van ons vlaggenschip. Geweldig gedaan jongens!
Echter er is meer te noemen die het succes waarmaken. Ik
denk in dit verband aan de sfeer rondom het elftal. In het
elftal belangrijk, maar ook rondom het elftal. En die sfeer
wordt bepaald door het kader dat werkt in ons clubhuis,
Sparta-leden achter de bar en in de keuken bijvoorbeeld.
Zeer belangrijk. Evenals het belangrijk is dat de werkgroep altijd zorgt dat de kantine en het terras en überhaupt de kleedkamers en de accommodatie er altijd spic
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en span uitziet. Alles draagt bij aan de prestatie. Het is niet
alleen dit seizoen dat de prestatie geweldig was. Ook het
vorig seizoen was lang niet slecht. Toen werd de staf nog
gevormd door o.a. Michel Bakker, die ik graag wil noemen. Niet omdat hij mijn achterneef is, maar omdat ik zijn
inzet en enthousiasme zeer bewonder.
Ik denk, in dit geval, als we het hebben over de prestaties
van het 1e team, niet in de laatste plaats aan onze supporters die bij elke uit- en thuiswedstrijd acte de présence
gaven. En daaruit concluderen we een groot enthousiasme voor onze club. Dat doet je goed. Ik denk ook – en
niet in de laatste plaats – aan de supportersvereniging,
die met niet aflatende ijver, hun betrokkenheid altijd betoonden. En betonen. Dat is niet zo gewoon als het lijkt,
je moet het maar opbrengen, om uren en uren in de
week te besteden aan je club. Je moet het maar opbrengen om met je vrouw tot een akkoord te komen dat ze
vaak alleen zit ’s avonds. Dus ik wil die dames van onze
actieve supportersvereniging ook bedanken voor hun
goedwillendheid om hun man/vriend de gelegenheid te
geven het belangrijke werk bij de club te verrichten. Ik wil
graag ook uw aandacht vragen voor met name het medische aspect van de prestatie. Die onder leiding van
Peter Coppens in de meest goeie handen is. En dat al 25
jaar.
Natuurlijk vergeten wij onze sponsoren niet. Heel belangrijk voor de vereniging. En dan wil ik toch even onze
hoofdsponsor Pollemans en Walhof noemen, die jaarlijks
een enorm bedrag sponsoren en zo voor onze vereniging
veel mogelijkheden creëren.
Ongetwijfeld zal ik wat vergeten zijn, maar u begrijpt
hoop ik……. en u kent mij daarin ook, dat ik niet graag
alle schijnwerpers op 1 persoon of 1 clubje binnen de
club wil richten, maar dat het grote geheel de vereniging
CVV Sparta, een eer toekomt vanuit mijn denken, die
door velen wordt onderschreven. Daar ben ik zeker van.
Wat is er, zo heb ik begrepen, hard gewerkt aan de wedstrijd van morgen, de grote finale tegen DOS Kampen.
Wat een organisatie. En dan ook nog in de onzekerheid of
je wel of niet de wedstrijd afsluit met een kampioenschap. Gelukkig heb ik begrepen, dat bij verlies er nog
herkansingen zijn in de nacompetitie. Maar een kampioenschap is nog altijd verreweg het mooiste en het allerbeste. Wat ben ik trots op de club en op de leden die met
een niet aflatende ijver, week na week, misschien wel dag
juni 2019

na dag, werken aan de kwaliteit van onze vereniging. En
dat beperkt zich niet alleen tot het 1e elftal. Hoewel het
daar mij wel in eerste instantie om gaat. Maar dat vind je
in alle geledingen van de club terug. En dan bedoel ik met
name de jeugdafdeling. Wat fijn dat daar ook veel aandacht aan gegeven wordt. Zo belangrijk. Het plezier dat
onze jongens en meisjes moeten hebben in hun voetbalprestatie. Het plezier is belangrijker dan de prestatie
zelf. Fijn dat ook de ouders dit begrijpen en onderschrijven. En er zal heus wel eens wat mis gaan. Excuus. Maar
een club als de onze, met bijna 1200 leden is vanzelfsprekend niet altijd optimaal te laten doen functioneren.
Er valt wel eens een steekje.
Wat een spanning. En hoe meer je betrokken bent, des te
groter die spanning. Dat heeft een mens nu eenmaal. Zenuwen. Die opspelen als het spannend wordt. Bij mij is
dat in elk geval zeer aanwezig. Weet u… bij alles wat voor
ons ligt hopelijk is er de hoop en is er het verlangen naar
succes. Vertaald in het kampioenschap voor ons 1e elftal.
Het zogenoemde vlaggenschip van de club.
De kennismaking met onze verenigingsmanager, die

deze week plaatsvond, was uitstekend. Een man, Tom van
Veen, een allrounder, die met veel kennis in de voetbalwereld, al jaren actief is. Een man waar we veel plezier aan
kunnen beleven. En die zich na amper enige maanden,
nu al thuis voelt. En die het beleid van het bestuur, om
een solide eersteklasser te worden, volledig onderschrijft.
En weet u: een wedstrijd begint vaak al in de kennismaking in de bestuurskamer met onze tegenstander. Wat
onze gastvrouw Lorette daarin bijdraagt, maakt mij blij
en gelukkig. Fantastisch!
Laten wij afsluiten met de vurige wens, dat morgen het
seizoen bekroond wordt met het kampioenschap. Want
de blijdschap zou er ook zijn bij heel veel van onze vrienden en vriendinnen, die helaas niet meer in ons midden
zijn. Hopelijk zullen onze wensen en verlangens vervuld
worden.
Wat een feest zal dat zijn….. maar eerst moet de wedstrijd
nog gespeeld worden!
Ab Bakker
Zoals al bekend speelt Sparta nacompetitie (red).

Dorpsstraat 137 Lonneker Tel. 053 - 433 43 40
www.cafe-sprakel.nl info@cafe-sprakel.nl
Sparta Klanken
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EXCLUSIEF
VOOR LEDEN VAN
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Onbeperkt
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voor €34,50
per vier weken

WWW.TRIFORA.NL

Actie is alleen geldig voor leden
van Sparta Enschede en vanaf
18 jaar.
Voor overige lidmaatschappen
zie onze website!

Voor meer informatie of
inschrijven mail naar
info@trifora.nl

FACEBOOK.COM/TRIFORA

Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Eerste en enige aankondiging en uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
c.v.v. Sparta Enschede.
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging welke zal
worden gehouden op woensdag 3 juli 2019 in het clubgebouw van de c.v.v. Sparta aan de Kotkampweg 44
in Enschede.
Aanvang: 19.45 uur.
AGENDA:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2018
3.
Jaarverslag 18/19 secretaris en bespreking
4.
Jaarverslag 18/19 penningmeester en bespreking
5.
Verslag en benoeming kascontrolecommissie
6.
Begroting 2019/2020
7.
Bestuursverkiezing
8.
Mededelingen van het bestuur
9.
Rondvraag
10.
Sluiting
Bij punt 3: in het jaarverslag van de secretaris is opgenomen de verslagen van de zes accounts.
Bij punt 7: De functie van voorzitter is nog vacant.
Renske van der Lippe is volgens rooster aftreedbaar en stelt zich opnieuw herkiesbaar.
De leden kunnen tegenkandidaten stellen. Bij elke kandidaatstelling, die door tenminste tien (10) leden
moet worden ondersteund, dient een verklaring van de kandidaat te worden gevoegd, dat hij/zij een
eventuele benoeming zal aanvaarden.
N.b.
Uitsluitend leden, die bij het begin van het verenigingsjaar (1 juli 2019) de leeftijd van zeventien (17) jaar
hebben bereikt, hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering.
De statuten en het huishoudelijke reglement, zoals deze zijn vastgesteld tijdens de bijzondere
ledenvergadering in 2006, zijn van toepassing.
Deze zijn oproepbaar via www.sparta-enschede.nl (Clubinfo).
De jaarstukken liggen ter inzage en uitgifte vanaf 27 juni as. in het clubgebouw.
Ereleden krijgen deze per post toegezonden.
Namens het bestuur,
Paul Wibier, secretaris.

Sparta Klanken

juni 2019

9

LID VAN DE
Business Club

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Om grensoverschrijdend (seksueel) gedrag bij sportverenigingen te voorkomen is in 2012 de pilot ‘gratis VOG
voor sportverenigingen' gestart. Iedereen die bij een sportvereniging met minderjarigen werkt, kan zijn VOG
vergoed krijgen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie
screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.
Om grensoverschrijdend (seksueel) gedrag bij sportverenigingen te voorkomen is in 2012 de pilot ‘gratis VOG
voor sportverenigingen' gestart. Iedereen die bij een
sportvereniging met minderjarigen werkt, kan zijn VOG
vergoed krijgen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een
specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie
screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft
de VOG's af.
Daarnaast is vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe meldcode
van kracht. Deze meldcode is gericht op hoe om te gaan
met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Dit gaat van
intimidatie, mishandeling tot misbruik.
Als vereniging nemen wij onze verantwoordelijkheid en
hebben onder andere in de persoon van Francis Bakker
een vertrouwenspersoon aangesteld voor alle leden en
hun ouders. Zij heeft de bijzondere taak om, daar waar
ouders en/ of leden in gesprek willen, dit ten alle tijde in
een veilige setting te laten plaatsvinden. De Vertrouwenspersoon heeft als taak om te reageren op signalen
en mogelijke onveilige situatie op onze accommodatie
en/of binnen te teams. Iedereen kan zich via
fairplay.cvvsparta@gmail.com wenden tot de Vertrouwenspersoon bij vragen, opmerkingen of in het geval van
meldingen.
Het bestuur van CVV Sparta vindt het belangrijk dat iedereen die zich met hart en ziel inzet voor de jeugd van
onze club een recente Verklaring Omtrent Gedrag heeft.
Dit besluit is al in 2018 genomen en wordt nu, met ingang
van het seizoen 2019-2020, stapsgewijs geïmplementeerd. We maken een aanvang met de trainers van de selectieteams (deze zijn inmiddels bekend) en daarna
(uiterlijk in september) met de trainers van de recreatieteams en de leiders van alle jeugdteams. De coördinatie
van de invoering is in handen gelegd van onze verenigingsmanager Tom van Veen. Iedereen die actief betrokken is bij de jeugd zal in de komende periode een
aanvraag via CVV Sparta in zijn of haar mailbox aantreffen. Op basis van de werkzaamheden die jij doet voor de
Sparta Klanken

club kan deze gratis aangevraagd worden. In het geval
van trainers en leiders wordt alleen gescreend op de profielen “met vertrouwelijke informatie omgaan” en “belast
met zorg voor minderjarigen”. Op het moment dat de
VOG bij jou op de deurmat is gevallen, moet deze ingeleverd worden op de club. Dit kan (t/m 8 juli) op maandagavond tussen 19:00 en 20:00 uur bij Tom van Veen in
de administratieruimte in de kantine. Indien dit voor jou
een onmogelijk tijdstip is dan kun je Tom even bellen
voor een aparte afspraak. Bij het inleveren van de VOG
moet vervolgens ook direct de geheimhoudingsverklaring getekend worden. We streven er naar om op 1 oktober 2019 van alle trainers en leiders de VOG in ons bezit
te hebben. Heb jij jouw VOG voor deze datum niet ingeleverd, dan heeft dit gevolgen voor jouw inzet als trainer
en/of leider. Dat zou natuurlijk jammer zijn en we hopen
dat iedereen ook in het seizoen 2019-2020 weer langs het
veld mag staan, mét een recente VOG. Want wij zijn natuurlijk erg blij met, en dankbaar voor iedereen die zich
inzet voor CVV Sparta tot nu toe en hopen dit zonder problemen voort te kunnen zetten in de aankomende jaren.
Toekomstig beleid
Op het moment dat iemand zich in de toekomst meldt
om zich in te zetten voor jeugd van onze mooie vereniging, zal er voor de start eerst een VOG-aanvraag worden
gedaan. Pas na het inleveren van de VOG kan iemand
daadwerkelijk starten. Dit om te voorkomen dat wij mensen aan ons binden die niet altijd van goede wil zijn, maar
ook voor het vertrouwen naar buiten toe als het gaat om
jonge kinderen, ouders, nieuwe (jeugd)leden en nieuwe
medewerkers. Ook op deze manier blijven we samen werken en bouwen aan onze mooie en hopelijk voor iedereen veilige en vertrouwde club.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn over de
invoering van de VOG of het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring dan hoor ik dit uiteraard graag.
Met sportieve groet,
Tom van Veen, verenigingsmanager CVV Sparta
Telefoon 06 86847041
email: verenigingsmanager@sparta-enschede.nl
juni 2019
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Het verleden, heden en toekomst: Sparta wordt 100 jaar
De plannen van de commissie krijgen steeds meer
vorm. Over iets minder
dan 2 jaar is het zover: 21
april 2021. We maken er
een feestjaar van met activiteiten voor iedereen. Dit
najaar willen we de plannen op hoofdlijnen gereed hebben.
Jullie hulp op meerdere
vlakken hebben we natuurlijk hard nodig. Ideeën blijven nog steeds welkom.
Spreek gerust de diverse coördinatoren aan (zie de website van Sparta onder de kop “Sparta 100 jaar”) of stuur
een mail naar Jubileumcommissie@sparta-enschede.nl.
Informatie over alle plannen en activiteiten houden we
up to date op de website Sparta 100 jaar. Daar staat ook
een aftelklok, die al minder dan 700 dagen aangeeft.
De afgelopen periode heeft het accent gelegen op financiële middelen die nodig zijn voor de diverse activiteiten in 2021. Plannen en realisatie gaan hand in hand.
Alle hulp in financiële zin is meer dan welkom en initiatieven in deze worden zeer gewaardeerd.
Creedence is de eerste sponsor van onze Jubileumcommissie. Als je ook sponsor wilt worden neem dan contact
op met de Jubileumcommissie. Natuurlijk mag een bijdrage ook rechtstreeks op de rekening t.n.v. Sparta 100
jaar NL83INGB0000413298. Maar we hebben ook nog de
mogelijkheid van de Vriendenloterij.

hadden gegeven. De 7 bellers hebben ervoor gezorgd
dat zo’n 50 loten zijn verkocht. Dat leverde direct een
bonus van € 500,- voor Sparta op en bij elke trekking krijgen we per lot 50% van de inleg. Dus meespelen helpt
echt. Met deelname aan de Vriendenloterij help je ons en
de jeugd van onze mooie club en natuurlijk maak je kans
op mooie (geld)prijzen.
Het helpt dus echt als je gaat meespelen in de Vriendloterij.
En speel je al mee in de Vriendenloterij link dan je lot aan
Sparta !!!!!! (door te bellen met 088-0201020)
Hoe werkt het?
Het lot kun je namelijk linken aan onze vereniging en zo
vloeit een substantieel deel van de inleg naar Sparta.
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.

Het verleden

Geslaagde belactie van leden naar leden op 15 mei
maar meer steun is nodig en welkom.
Annamarie Baas heeft deze belronde van leden naar
leden uitstekend georganiseerd in samenwerking met de
Op de voorpagina de alle eerste foto van een Spartateam in
1921.

Vriendenloterij. Vanwege de privacy mochten we alleen
mensen bellen die vooraf via een bellijst toestemming
Sparta Klanken

Hierboven Sparta 1 in 1930. Staande v.l.n.r.: Piet Bekaert, Gerard Grootenhuis, Marten Zwijnenberg, Johan van Harselaar, Cornelis van Harselaar, Johan Koops, Teun Weener en E.
van Harselaar. Voorste rij: Dirk Kwekkeboom, Gijs ten Brink,
A. Zomer en Roelof Weener.
juni 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

Winnaar doelschieten seizoen 2018-2019 Sparta JO11-3
We feliciteren Sparta JO11-3 met de eerste plaats. Sparta
MO11-1 bezet een prachtige derde plaats.
De eindstand:
1 Sparta JO11-3
2 Sparta JO11-1
3 Sparta MO11-1
4 Sparta JO11-8

2,556
2,444
2,407
2,250

5
6
7
8
9
10
11
12

Sparta JO11-2
Sparta JO11-9
Sparta JO11-7
Sparta JO11-4
Sparta JO11-5
Sparta MO11-2
Sparta JO11-6
Sparta JO11-10

2,074
1,917
1,810
1,778
1,722
1,583
0,944
0

Sparta JO11-7 een gemiddelde van 1,810.

Sparta JO11-8 een gemiddelde van 2,250

Sparta JO11-9 een gemiddelde van 1,917

Sparta JO11-4 een gemiddelde van 1,778

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

Nieuwe lichting scheidsrechters staat op
Met de groei en huidige grootte van Sparta Enschede
zijn er op diverse plekken in de organisatie knelpunten ontstaan in de bezetting met vrijwilligers. Ook bij
de scheidsrechters was er een groot probleem om alle
wedstrijden te kunnen voorzien van een leidsman.

Tuinbeek de afgelopen jaren al opgevallen dat het binnen Sparta een probleem was om alle of zoveel mogelijk
wedstrijden van een scheidsrechter te voorzien.

Begin dit kalenderjaar rondden acht Spartanen echter de
cursus verenigingsscheidsrechter af, waardoor er meer
mogelijkheden zijn ontstaan om wedstrijden te voorzien
van een scheidsrechter. Nog niet alle problemen zijn hiermee verholpen, maar het is een eerste uitkomst van een
begin 2018 ingezet traject.

Een dikke pluim ging en gaat uit naar de mannen die al jarenlang de fluit hanteren op het sportpark Schreurserve,
maar er moest wel geconcludeerd worden dat het
scheidsrechterskorps van Sparta nieuwe frisse impulsen
kon gebruiken. Eind 2017 is toen een eerste inventarisatie gedaan om spelers van de club te motiveren ook als
scheidsrechter een taak binnen de club te gaan vervullen.

Als Spartaan en oud KNVB-scheidsrechter was het Chris

Een groep van circa acht jongens, met name eerstejaars

Op de foto: Boven van links naar rechts: Sven Heijnen, Michel Langenberg, Rick Tuinbeek, Stijn van der Molen
Onder van links naar rechts: Jesse Nieboer, Daan ten Velde, Mauricio Punte, Thom Winters
Sparta Klanken
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Twentse Energie Groep uw
expert op het gebied van duurzame
verlichting en zonne-energie

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

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

de Reulver 26 7544 RT Enschede
Tel. 053 - 4753500

Onder-15, reageerde positief op het verzoek van Sparta
en heeft in het vroege voorjaar van 2018 een versnelde
cursus pupillenscheidsrechter van oud betaald voetbalscheidsrechter Eric Braamhaar mogen volgen.
Hierna konden deze jongens begeleid de wei ingestuurd
worden met eerst de Onder-9 en later ook de Onder-11
als wedstrijden. De persoonlijke begeleiding was hierin
van groot belang, omdat de theorie weliswaar aan de
orde was gekomen in de versnelde cursus pupillenscheidsrechter, maar het uiteindelijk om de praktische
toepassing ging en dan is feedback van een ouder ervaren iemand altijd welkom.
Na enige onwennigheid in de eerste wedstrijden, maakten de jongens zich het fluiten steeds meer meester.
De volgende stap in het door Tuinbeek uitgedachte plan
was om deze groep jongens te laten doorstromen richting een groot, regulier, voetbalveld. In het najaar van
2018 waren er een paar jongens afgevallen, maar ook
weer een paar bijgekomen, waarna in december eindelijk begonnen kon worden aan de cursus verenigingsscheidsrechter.
De al jaren fluitende Thom Winters, nog niet in het bezit
van een cursusdiploma, werd aan de groep toegevoegd
en zo begonnen acht jongemannen in december 2018
aan deze cursus. Zij werden geïnstrueerd over onder
meer veldafmetingen, looplijnen en soorten vrije trappen
en kregen de nodige ondersteunende tv-beelden te zien.
KNVB-docent Jan Everlo stoomde hen aldus voorzichtig
klaar voor het echt werk, terwijl ze op de tweede cursusavond ook allemaal nog een keertje een deel van een oefenwedstrijd tussen Onder-15 jeugdteams van Sparta en
HSC’21 moesten fluiten. Drie stagewedstrijden bij de
eigen club, beoordeeld door de heren Frits Wilbrink en

Sparta Klanken

Chris Tuinbeek, completeerden de cursus helemaal.
Met gepaste trots mocht Sparta Enschede dan ook alle
acht geslaagden feliciteren en konden er zeven nieuwe
scheidsrechters voor een groot veld bijgeschreven worden.
Met ingang van de voorjaarscompetitie wordt deze groep
gebruikt om in de Onder 11 en Onder 13 groep wedstrijden te fluiten. Een volledige 100% dekking lukt helaas
nog niet wekelijks, maar de eerste stappen de goede weg
op, zijn gezet.
De volgende stap zal nu zijn om nieuwe jongens te interesseren voor de cursus tot pupillenscheidsrechter, zodat
deze van onderaf in kunnen stromen en de ‘oudere’ jongens dan langzaam door kunnen stromen naar boven.
De beide coördinatoren scheidsrechters binnen Sparta,
Tonnie ter Huerne en Chris Tuinbeek, beseffen al te goed
dat één zwaluw nog geen zomer maakt en dat het een
proces van een paar jaar is om een scheidsrechterskorps
neer te zetten, waarin eenieder goed gedijt en waarbij
alle wedstrijden van een scheidrechters kunnen worden
voorzien. Tot die tijd blijven we wekelijks een zo goed mogelijke puzzel neerleggen.
Mocht je na het lezen van bovenstaande zelf geïnteresseerd zijn om als clubscheidsrechter binnen Sparta aan
de slag te gaan, meld je dan bij:
Chris Tuinbeek Tel.: 06-54916681
E-mail: christuinbeek@gmail.com
Tot slot feliciteren wij Thom Winters, Michel Langenberg,
Stijn van der Molen, Jesse Nieboer, Rick Tuinbeek, Daan
ten Velde, Sven Heijnen en Mauricio Punte met het behalen van hun diploma en wensen wij hen veel succes en
plezier toe in hun nieuwe hobby.
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Zo vader zo zoon
In deze rubriek brengen we bij Sparta voetballende
vaders en zonen, moeders en dochters, vaders en
dochters, moeders en zonen en alle andere mogelijke
combinaties in beeld. Hoe kijken zij tegen elkaar aan
als voetballer, wat zijn hun ambities op voetbalgebied
en tal van andere zaken kunnen aan bod komen.

zijn vader en is elf jaar lid. Lars was op dat moment vijf en
stond altijd bij de training van Jelle te kijken. Pa en ma
Berger hebben Lars toen ook maar direct lid gemaakt om
bij de mini’s te kunnen meetrainen. Hij werd direct kampioen, maar wat wil je ook als je in een team speelde, dat
luistert naar de naam Brazilië. Ook Lars is dus 11 jaar lid.

Deze keer brengen we de familie Berger in beeld. Deze
familie is wel heel bijzonder, omdat maar liefst vier gezinsleden bij Sparta voetballen. Vader Marc voetbalt in de
35+, zoon Jelle in JO19-2, zoon Lars in JO17-3 en last but
not least voetbalt zoon Luc in JO13-4.

Luuk voetbalt vanaf zijn zesde jaar bij onze club en is al
zeven jaar lid. De jongens zijn niet gaan voetballen,
omdat het nou zo nodig moest van hun vader of dat ze
razend enthousiast werden, maar omdat ze Marc zagen
voetballen. Ze waren van hun zelf erg gecharmeerd van
het spelletje. Dat ze bij Sparta terecht zijn gekomen, hebben ze wel aan hun vader te danken. Hoewel het gezin
helemaal aan de andere kant van de stad woont, is Jelle
bij Sparta gaan voetballen, omdat Marc er ook speelde.
Hij heeft daar nooit een moment spijt van gehad.

Marc werd in 1978 lid van Sparta. Hoewel dat niet zo vanzelfsprekend was. De vader van Marc komt uit Glanerbrug
en is een echte Sportlust man. Marc woonde als jochie op
de Spielehorst en ging naar de Stokhorstschool. Vanuit
de Stokhorstschool ging bijna iedereen naar Sparta en de
keus voor die club was dus snel gemaakt.
Samen met broer Bram heeft Marc in de senioren nog
tegen een team van Sportlust, waar zijn vader in zat, gespeeld. Jelle trad op zijn zevende in de voetsporen van

Lars en Luuk konden natuurlijk niet bij hun vader en oudste broer achterblijven.
De positie van Marc was bij de jeugd en de senioren voornamelijk die van links- of rechtsback. Ook was hij links of

De familie Berger, links Lars, achter vader Marc, voor Luuk en rechts Jelle.
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rechts op het middenveld te vinden. Bij de 35+ ligt de positie wat moeilijker. Wanneer Marc mee naar voren gaat is
het de vraag of hij het redt om weer op tijd op zijn oorspronkelijke positie terug te zijn. Wat de posities betreft
treden de zoons toch wel enigszins in hun vaders voetsporen.

iets wat je altijd bijblijft. Dat vindt Marc nu nog steeds
terug bij de 35+. Dat de derde helft voor hem belangrijk
is, kunnen de jongens beamen.
Wanneer ik hen vraag welke helft hun vader het belangrijkst vindt, de eerste, tweede of derde, antwoorden ze
vol overtuiging: ”de derde”.

Jelle staat vaak als aanvallende middenvelder, centraal,
maar soms ook aan de zijkanten op het veld. Lars is
meestal links- of rechtsback. Luuk speelt op meerdere posities, maar is ook vaak aanvallende middenvelder of
linksbuiten Marc ziet in Lars het meeste van zichzelf terug
op voetbalgebied. Jelle is meer spelverdeler en de man
van de passjes. Luuk is ook aanvallend ingesteld.
Wanneer ik Jelle, Lars en Luuk vraag naar de sterke pun-

Wijze woorden van Marc hierover zijn: Ik hoop dat alle
drie de helften even belangrijk worden voor de jongens
als ze wat ouder zijn. Zonder wedstrijd geen derde helft
en heb je gewonnen, dan is de derde helft net wat
mooier.

Rode kaart voor een mislukte sliding
ten van hun vader, vinden ze dat moeilijk te beantwoorden. Bij de jeugd of de senioren hebben ze hem nooit
zien spelen. Bij de 35+ hebben ze Marc wel eens zien spelen en hebben ze hem een goede pass zien geven!! Het
zwakke punt van pa is niet zo moeilijk voor ze aan te
geven. De conditie van Marc zou een stuk beter kunnen.
Ik vraag Marc ook naar de sterke en zwakke punten van
zijn zoons. Jelle heeft een goede steekpass en een goed
overzicht, verdedigend laat hij soms een steekje vallen.
Lars heeft een goede inzet en techniek, maar moet leren
wat sneller te beslissen, wat hij met de bal doet. Luuk
heeft een goede schijnbeweging, maar moet volgens zijn
vader er soms wat meer de beuk ingooien.
Marc heeft aan zijn 40 jarige loopbaan bij Sparta mooie
herinneringen. Die herinneringen worden niet gevormd
door de goals, die hij maakte, want als verdediger scoor je
niet zoveel. Hoewel de goal, die hij maakte in de wedstrijd
tegen zijn vader hem nog helder voor de geest staat.
Aan zijn tijd in de A1 denkt hij met plezier terug. Het A1
team van een jaar ervoor was gepromoveerd naar de interregionale klasse. Dat had tot gevolg dat het A1 team
waar Marc in speelde tegen clubs als DOS Kampen, Urk
en Nunspeet mocht spelen. Hoewel er kansloos gedegradeerd werd, was het een mooi seizoen om mee te
maken.

De jongens horen van hun vader niet vaak sterke voetbalverhalen over vroeger. Dat pa ooit in eigen doel heeft
geschoten en ooit een rode kaart voor een mislukte sliding heeft gekregen, horen ze waarschijnlijk nu voor het
eerst. Dat wil niet zeggen dat er in huize Berger niet veel
over voetbal wordt gesproken. De hele week staat in het
teken van trainen en wedstrijden spelen.
Het zusje van de jongens zit op hockey en turnen, maar
zou ook nog graag op voetbal willen. Vader en de jongens hebben alle vier een jaarkaart van Twente. Moeder
Berger heeft met dit alles geen moeite. Ze komt vaak kijken en kijkt zelf ook wel naar Twente. Voetbal is een belangrijk aspect in huize Berger, maar vrienden en school
worden zeker niet uit het oog verloren.
Marc vindt dat hij alles wat hij wilde bereiken op voetbalgebied heeft bereikt. Zijn ambities waren en zijn, een
lekker potje voetballen en daarna met het team een lekker pilsje pakken in de kantine. Dat is zeker gelukt.
Jelle en Lars hebben een beetje dezelfde insteek. Ze willen vooral met plezier blijven voetballen. Luuk heeft heel
veel plezier in het voetballen, maar geeft aan dat hij het
toch wel fijn zou vinden als hij een goede voetballer gaat
worden.
Marc, Jelle, Lars en Luuk ik wil jullie hartelijk bedanken
voor dit interview.
Dit was het eerste interview in de reeks “Zo vader Zo
zoon”. Wil iemand een familie aandragen voor een volgend interview, dan hoor ik dat graag.
Hans Jongman

Bij de senioren maakte Marc nog een kampioenschap
mee. De derde helft met de bijbehorende gezelligheid is

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

Kampioenen voorjaar

Sparta MO11-1 foto boven Sparta JO11-10 foto onder.

Sparta Klanken
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Oldenzaalsestraat 340 7523 AJ Enschede Telefoon 053-435 82 19

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

Sparta JO15-2

Walking Football: nooit te oud om te voetballen!
C.V.V. Sparta is bezig om extra activiteiten te ontplooien
voor nieuwe doelgroepen. Een van de activiteiten waar
we voor gaan is gericht op de oprichting van een Walking
Footballteam.
In het ledenbestand van cvv Sparta zijn er ongeveer 95
leden die daarvoor qua leeftijd in aanmerking komen. De
leeftijdsgrens voor deelname aan Walking Football is aan
de onderkant ca. 50-60 jaar en naar boven afhankelijk van
lichamelijke fitheid.
Walking Football houdt in dat er niet hard wordt lopen
en dat de bal niet hoger dan de heup mag komen. Er
wordt op een klein veld 6 tegen 6 gespeeld, zonder doelverdediger.
Als er zich minimaal 14 a 16 personen aanmelden dan
kan er bijvoorbeeld overdag of op woensdag- of vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur getraind worden, waarna
er nadien gezellig bij elkaar gezeten kan worden om
Sparta Klanken

onder het genot van een kopje koffie of drankje bij te
kletsen.
Leo de Boer is bereid om “trainingen te geven”. Hij speelt
al 3 jaar Walking Football en heeft met SV Sportlust deelgenomen aan toernooien met deelname van o.a. Mallorca, FC Twente, Heracles, ADO de Haag, SC Cambuur,
Schalke’04 en Achilles’12.
Als er voldoende animo is gaan we in juni van start met
deelname aan een toernooi in de regio of het spelen van
een demonstratiewedstrijd. Het aantal clubs in de regio
dat aan de slag gaat met Walking Football breidt zich gestaag uit.
De hoogte van de in de toekomst te bepalen contributie
wordt nog door het bestuur bepaald, maar zal in ieder
geval voorzien in een KNVB lidmaatschap.
Opgave kan bij Leo de Boer 06-49914385.
juni 2019
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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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Tel: 053 - 461 93 25 | Fax: 053 - 461 93 26
| Mob: +316 30 38 31 90
info@foxxdesign.nl | www.foxxdesign.nl

Op een mooie zaterdagnamiddag in mei.....
We noteren zaterdag 18 mei, aanvang 16.15 uur en een uitwedstrijd van Sparta JO17-3 tegen ATC ’65 JO17-8. Aangekomen op sportpark Slangenbeek in Hengelo waren we direct getuige van het kampioenschap van ATC JO19-1 in de
4e divisie. Op papier hadden de veldindelers besloten dat de wedstrijd aansluitend aan ATC JO19-1 zou plaats vinden
op het hoofdveld. Helaas werd er op het laatste moment besloten dat we moest uitwijken naar veldje 3, overigens ook
voorzien van kunstgras.
Om 16.15 uur stonden beide teams keurig klaar op de
middencirkel maar bleek de aangewezen scheidsrechter
in geen velden of wegen te bekennen. Na overleg besloot
één van de leiders zich in een geel hesje te hijsen en kon
de wedstrijd beginnen onder prima weersomstandigheden.
Eerst nog even iets meer over Sparta JO17-3. Trainer is
Tom Konter, leider is Marcel de Man en beide heren zijn
vader van een tweetal spelers uit dit team. Het team
speelt in de 3e klasse nadat het voor de winterstop is gedegradeerd uit de 2e klasse.
Opvallend ook het grote aantal ouders en familieleden
dat bij deze wedstrijd aanwezig is, niet altijd gebruikelijk
bij de JO17 en zeker niet op een namiddag in Hengelo.
Van de ouders het meest betrokken en positief aanmoe-
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digend de moeder van de centrale middenvelder, over
haar later nog iets meer.
In de eerste helft komt Sparta snel op 0-1 (doelpunt Mark,
assist van Lars) waarna zich een evenwichtige en vrij matige wedstrijd ontwikkeld. De spelers lijken het moeilijk
te hebben met de omstandigheden op het warme kunstgrasveld en na circa 25 minuten besluit de scheidsrechter
dan ook tot het inlasten van een drinkpauze. Volgens de
moeder van de centrale middenvelder kunnen de jongens wel wat extra energie gebruiken en dus spoedt ze
zich vlak voor het rustsignaal naar de kantine om een
aantal stukken Mars te scoren.
Na de rust blijken de spelers het stukje Mars liever te bewaren voor na de wedstrijd, dit tot lichte frustratie van de
eerder genoemde moeder. Het niveau van de wedstrijd
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blijft matig en omdat Sparta de kansen op een verdere
voorsprong niet benut blijft ATC geloven in haar kansen.
Halverwege de tweede helft komt ATC op gelijke hoogte
(1-1) en dreigt even een teleurstellende afloop. Gelukkig
weten de Spartanen hun laatste krachten te bundelen,
scoren de 1-2 (doelpunt Sven) en vlak daarna beslist Tim
de wedstrijd in het voordeel van Sparta (1-3).
Om 17.55 uur besluit de scheidsrechter dat het welletjes
is geweest en fluit af voor het einde. Niet goed gespeeld

Sparta Klanken

maar wel met een Mars en 3 punten op zak richting Enschede, daarmee is eigenlijk voldoende gezegd.
Al met al was het een gezellige middag in Hengelo. JO173 is een leuk en gelijkgestemd collectief waar we bij
Sparta nog jaren plezier aan kunnen beleven.
De ondersteuning van betrokken ouders is hierbij wel
een voorwaarde, zij hebben zich deze middag van hun
beste kant laten zien.
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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

Oude rotten trainen de pupillen: “Eerst je zwemdiploma
halen, dan pas voetballen”.
Koos de Wals en Leo de Boer hebben beiden al een lange loopbaan als voetbaltrainer achter de rug. Je mag hier
met recht spreken over oude rotten in het vak. Hoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd al ruimschoots hebben bereikt zitten ze nog lang niet stil. Ze zijn op woensdagen en vrijdagen op het veld te vinden, waar ze training geven aan pupillen.

Als ik deze woensdagmiddag tegen half vijf aanschuif
heeft Leo net de training met de groep onder 6 er op zitten. Voorheen kenden we ze als mini’s, maar binnen onze
vereniging noemen we ze tegenwoordig “Spartaantjes”.
Een prachtige naam vind ik.
Koos is ook al in trainingstenue aanwezig, want hij start
om 17.15 uur de training met de groep onder 11. Vanaf
volgend seizoen is het bedoeling dat beide trainingen op
dezelfde tijd vanaf 15.30 worden gegeven. Wat mij voor
spelertjes en ouders ook wel prettig lijkt.
Nu is Koos van oorsprong een EMOS-man en Leo een
Phenix-man. Koos en Leo zijn desondanks oude bekenden bij Sparta en hun aanwezigheid op de club voelt vertrouwd.
Beiden waren hoofdtrainer bij het eerste van Sparta. Zij
speelden allebei met Sparta in de eerste klasse.
Koos is in januari begonnen, mede door 3 kleinkinderen
die bij de pupillen zijn gaan voetballen.
Leo begon in het jaar daarvoor, in oktober met het trainen van de Spartaantjes.

Sparta Klanken

Natuurlijk staan plezier en ontwikkeling voorop in deze
leeftijdscategorie. De trainingsmethoden zijn hier de afgelopen jaren steeds meer op toegesneden. Dit uit zich in
kleine groepen, kleine veldjes en veel aan de bal zijn en
samen spelen. Vergroten van spelplezier is in deze fase
veel belangrijker dan competitief spel. Daarom zien we
ook liever dat jonge voetballertjes allemaal met een bal
bezig zijn i.p.v. partijtjes te spelen.
Dit krijgt vorm door circuittraining, waarbij de spelertjes
rouleren over verschillende trainingsvormen. Leo kan
enorm genieten van de vooruitgang bij de jonge spelertjes die je al kunt zien.
Koos zou het nog mooier vinden als hij binnen de leeftijdscategorie die hij onder zijn hoede heeft per team een
training zou kunnen geven. Dat zou het samenspelen
nog meer ten goede komen, maar er zijn simpelweg niet
genoeg gekwalificeerde trainers beschikbaar om dit georganiseerd te krijgen.
Koos en Leo moeten het vaak alleen doen, of met jonge
stagiaires van 15/16 jaar. Zij zijn natuurlijk ervaren trainers die alles zien. Maar ze zouden graag zien dat er meer
trainers komen. “Je moet het diploma Jeugd Voetbal Trai-
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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

ner (JVT) hebben”, verteld Koos. Het zou mooi zijn als de
club jonge voetballers kan sponsoren om de cursus te
gaan volgen, vinden beide heren.
Dan terug naar de voetballertjes.
Wat is een goede leeftijd om te beginnen met voetballen?
Een vraag die mij persoonlijk ook interesseert, vanwege
mijn jonge spruit van bijna 3 jaar. Koos en Leo zijn het er
over eens dat je zeker niet te vroeg moet beginnen. “Eerst
je zwemdiploma halen, daarna pas voetballen” zegt Koos
altijd. Het is moeilijk (te) jonge spelertjes bij de les te houden. Je loopt al snel het risico dat ze er geen plezier meer
in hebben en afhaken. Ook al heeft de modernisering van
het pupillen voetbal wel verbetering gebracht: “In kunstgras kun je geen klavertjes vier of bloemetjes zoeken.”,
grappen de heren.

Bijvoorbeeld een betere verdeling van stagiaires tussen
Koos en Leo. Leo is meer afhankelijk van ouders. Het zou
ook mooi zijn als er ook stagiaires van het ROC met meer
sport-specifieke opleidingen volgend seizoen kunnen
worden aangetrokken. Wat meer ruimte voor afstemming
en overleg in het algemeen zou mooi zijn.
Maar, besluiten Koos en Leo: Sparta is een mooie club
waar in principe alles goed is geregeld.
Zo is dat.
Wim Mulder

De jeugdafdeling van Sparta zit in ieder geval enorm in
de lift. En dat is natuurlijk voor de toekomst van onze
bijna 100-jarige vereniging goed nieuws. Dat is niet alleen toe te schrijven aan de demografische ontwikkeling
van de omgeving, maar ook aan mond op mond reclame.
“Bij Sparta is het beleid gewoon op orde”, zegt Leo.
Hoe snel de instroom van jonge spelertjes gaat, blijkt uit
het volgende voorbeeld. Deze winter is een groep van 12
spelertjes overgaan naar de volgende leeftijdsklasse,
maar de eerstvolgende training stonden er alweer 26 op
het veld. Ook steeds meer meisjes, weten hierbij de weg
naar onze vereniging te vinden.
Is er nou nog ruimte voor verbetering?
Natuurlijk: beter kan het altijd.

Sparta Klanken
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Winkelcentrum Deppenbroek
Tel. 053 - 435 53 91

J. van Vonno
Preludestraat 118
7534 XL Enschede
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Sparta 3: alles of niets
Wat een seizoen voor Sparta 3! Na een prachtige start
stond de ploeg van trainer Marcel Meinsma met een
mooie mix van jong(e) en oud(ere) spelers op een gedeelde eerste plaats. Door de vele blessures en andere
oorzaken, werden goede resultaten afgewisseld met
forse nederlagen.
Het werd een enorm leerproces voor alle betrokkenen
rondom het derde elftal. Voetbal blijft een wonderlijk
spel! Zo sta je mee te doen om de bovenste plaatsen en
zo sta je in de degradatiezone. Met nog twee wedstrijden
voor de boeg, was er voor ons nog maar 1 mogelijkheid
en dat was winnen.
Uit tegen DOS’37 lieten we weer zien, waar we toe in staat
konden zijn. Met goed, fanatiek verzorgd voetbal en
mooie doelpunten, kwamen we uiteindelijk tot een 0-5
overwinning op de nummer 3 uit de competitie. Door dit
resultaat, kregen we iets meer lucht en hielden we twee
ploegen onder ons.
Het verschil met de ene ploeg was 1 doelpunt en met de
ander; een verschil van 2 punten. Alles zou aankomen op
de laatste dag; 25 mei. Onze tegenstander en concurrent
voor degradatie (met 2 punten verschil) was SVV’91 2.
Alles of niets, was het motto van deze wedstrijd. Om
15.00 uur werd er afgetrapt en begonnen we aan de wedstrijd. De eerste helft verliep moeizaam voor ons. SVV
scoorde de 0-1. Dit wisten we snel te repareren via Said;
1-1. Het bleef moeizaam lopen, ook na deze gelijkmaker.
We kregen het spel maar niet in onze grip. SVV kwam
voor rust nog op 1-2; dit was ook de ruststand.
Na de rust, scoorde SVV al snel de 1-3. Daarmee zou ons
lot bezegeld zijn en zouden we degraderen. Michiel
bracht gelukkig snel daarna, met een prachtige schuiver,
de 2-3 op het bord. Dat gaf ons hoop! Even later, leverde
Mert een perfecte corner af op het hoofd van Rick, die de
3-3 aantekende.
Daarna begon Sparta 3 weer goed voetbal tussen de linies te spelen en kwamen er mogelijkheden. Mert werd
binnen de zestien ten val gebracht en dit leidde tot een
penalty. Sven schoot de bal onberispelijk hard in de touwen. Dit betekende een 4-3 voorsprong. Vlak voor tijd,
werd het toch nog 4-4.

Sparta Klanken

Dit werd de eindstand en daarmee was handhaving een
feit. Dank aan alles en iedereen, die het derde dit jaar, in
wat voor vorm dan ook, ondersteund heeft!
Mooi om te zien, dat de jeugdige spelers zich zo goed
hebben ontwikkeld. Daar kan de nieuwe trainer van
Sparta 3: Robert Hembrecht, veel plezier van hebben in
het nieuwe seizoen.
Als allerlaatste nog een woord van dank aan trainer Marcel Meinsma; de man die alles geeft voor de club en er iedere week weer voor zorgde, dat er genoeg spelers op
het veld stonden bij de diverse teams. Dit kon alleen maar
door een goede onderlinge samenwerking met de leiders
van 3 tot en met 8; top! Dank voor alles, Marcel! Alle lof
en waardering voor jou en heel veel succes in het nieuwe
seizoen als assistent bij Sparta 2.

Trainingen in de
maanden juni-juli
In overleg met het bestuur en de onderhoudscommissie is het volgende besloten m.b.t. trainingen en wedstrijden in de maanden juni en juli van
dit jaar. rainingen gaan door tot minimaal 15 juni
en uiterlijk tot 12 juli. (vanaf 29 juni kan er alleen
nog op de kunstgrasvelden worden getraind en
wedstrijden afgewerkt)
Vanaf 12 augustus is er weer de mogelijkheid tot
starten met de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen.
Verzoek is om goed te kijken naar het programma
van deze periode (website) en goed te overleggen
met elkander daar waar nodig.
Het trainen volgens het schema geniet de voorkeur. Afwijken i.v.m. geplande wedstrijden is uiteraard mogelijk.
Kleedkamer gebruik is ook slechts beperkt mogelijk in deze periode.
Met een vriendelijke sportgroet
Technische Commissie
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Senioren convent
De veurige bie eenkomst van de met respect geneumde
“oale lullen soos” was veurig joar november, en de meeste
leu keken dan ok halsriekend oet noar 17 april 2019. Ik zal
oeleu bespoaren wat zich dissen morgen allemoal op de
boerderie hef offespult. Ik kan oeleu enkel kont doon, dat
miene noaber Hennik van ’t Rikkepoalke, nich met mie op
‘t Schreurserve an ging. He mus noar ‘n bieenkomst van
‘t Laandschap Oaweriessel i.v.m. de dreugte woarvan he
veurig joar ok de dupe was worden.
Noa dat de meeste leu teagn halm elmen binnen waarn
en een of twee bakkies hadden opdrunken, kon ’t loos
goan. De leu dee zich hadden offemeld werden neumd.
Wie mochten ok dree ni’je gezichten welkom heten. Hiernoa werd ‘t hoeshoaldelijk gebeuren deurnommen.
Hierop werd der stoande stillestoan bij het hen goan van
oonzen sportkameroad Henk Stiggelbout.
Noadat Wim Ooitink met nich zo vulle woorden ‘t wel en
wee van de vereniging oet de deuk had doan, kreeg he ‘n
bleumke. Dit had te doon dat dit zien leste proatke was
op de soos. He hef ‘n tiedke ledden de veurzittershamer
an de wilgen hangen. Wim “de oale lullen“ wilt oe bie dis-
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sen nogmoals hartelijk daanken, veur de vulle tied dee ‘j der
in hebt stokken.
Hiernoa maakten wie kennis
Gait
met ‘n keerl, dee zich veurstellen
as Tom van Veen, de ni’je verenigingsmanager van
Sparta. He kwam mie nich bekend veur, moar ik heb wa
met krengen, dat he veur ‘t wark dat he dut, betaald
wordt. Woar blef de tied!!!!!! ‘t Böske hoar dat he oonder ‘n
nus dreug stun mie wa an. He wol nich te lange van oonzen tied gebroek maken en in ‘t kort stellen he oons op
de heugte wat he de kommende tied allemoal bie Sparta
teweeg wol brengen. ‘t Lek mie gin verkeerden.
Bie de jubileumcommissie hadden ze ‘n secretaris vonden. He stellen zich veur als Hans Haverman, ‘n breur van
Erwin Haverman, dee veurzitter spult. He nam subiet ‘t
sprekiezer ter haand en brach oons met de leste verwikkelingen op de heugte. Veur de 100 joar dee Sparta in
2021 besteet, hebt ze moneten neudig. Ze zollen dol blie
wean, wanneer de leu der gin bezwoar teagn hebt, wanneer ze in mei a.s. deur een van de jubileumcommissie
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via ‘n telefoon benaderd mochten worden. Dit in verbaand met ‘n lotterie.
Gerard vrög altied, wee, ‘n stukske wil schriem oawer ‘t gebeuren dat bij gezoondheid in november a.s. zal plaats
veenden. Ditmoal was der gauw ene, dee doar ginne meuite met had. Gert List, helemoal oet Apeldoorn kommen,
wol dit wa n ‘moal doon. Vrogger hadden ze ‘n rubriek in
Sparta Klanken under de naam van: Ik gef de penne deur
an? Wel weet?
‘t Deu me good, dat Henk Kleine der ok weer was. He hef
behoorlijk in ’n lappenmaand zeten. An ‘t toafelke woar
ok Brug Bonthoes, Hemmy Holtkamp en Gait Heupers an
zaten wurden volle oale verhalen ophaald, en hierum
vulle lachen. Vleeg’n slög Henk wa of, moar glaeske bier
geet der nog wa in. ‘t Deu mie waarachtig good.
In ‘t geniep hek mie ok nog eam ophoalen bie ‘n toafel
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woar onder meer Anne Duim, Dick Bertam en Harrie Stukker zaten. Ik kon zeen en heuren, dat ze noar dissen dag
hadden oetkekken. ‘n Stukse historie.
En ai’j dan zo’n ronde hebt maakt, löpt a snel teagn de
klok van enen. Tied veur de inwendige means. Ze hadden weer wat terechte maakt. De leu bie Carlshaven in
Delden zollen zich de vingers der bie oflikken. Applaus
veur t ‘kukkenpersoneel.
Umdat de kleinsten van Sparta dissen middag eier mussen zeuken, was de verloting wat noar veurn schommen.
Oeteroard gingen der volle leu met ‘n leuk prieske op
hoes an.
Noa ‘t etten werd ‘t hele gebeurn boeten veurt zet. De een
ging penalty scheten en ‘n aander wieden zich an ’t kloot
scheten. En zo ging ok dissen dag weer veurbie. Een dag
un met vol geneugen op terug te kieken.
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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. 053-4354518

Verenigingsmanager Tom van Veen

tel. 06-86847041

Clubgebouw

tel. 053-4354518

Account-functionarissen
Facilitaire zaken
Peter Friskus
Medische faciliteit
Peter Coppens
praktijk
Vrijwilligerscoörd.
Renske v.d. Lippe

tel. 06-34559945
tel. 053-4787879
tel. 053-432 68 94
tel. 053-433 67 51

Technische commissie
Voetbalzaken
Paul Middag
Senioren prestatie
Chris Muis
Beloften competitie Chris Muis
Senioren overige
Marcel Meinsma
Jeugdteams prestatie Leon Schmitz
Opleidingen
Leon Schmitz
Jeugdteams recretatie JO19 t/m JO13
Meisjesvoetbal
Paul Middag
Jeugdleiders/ouders Ronald Westerman
Scheidsrechters
Tonnie ter Huerne

tel. 06-52377005
tel. 06-83364045
tel. 06-83364045
tel. 06-20607708
tel. 06-17022607
tel. 06-17022607
vacant
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

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

053-4303730
06-14928680
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
Verenigingsmanager
verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

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

Darwin accountants | adviseurs

Van der Molen beveiligingstechniek

Daniels Huisman Advocaten

VDM Cars

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.

Elzinga wonen

Verfgroothandel Olde Scheper B.V.

Esso Service Center Reink

Visser speelgoed en decoraties

FOXX-design

Voicedata IP communications

Fysio- manuele therapie Coppens & Lubbers
Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs
Grolsch Bierbrouwerij bv
Huis aan Huis Enschede
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.

“There is no winning
without hard work”
En dat begrijpen wij bij NetzoDruk! Daarom beschikken wij over een
team met drukwerkhelden die niet alleen hard lopen, maar ook heel goed
samenspelen. Heb je een origineel idee voor jou media-uiting? Vraag maar
aan! Wij ﬁxen het voor je.

Capitool 25 7
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7521
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088-752 10 00
T 088-752
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