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“Bij Sparta is elk individu belangrijk, van het allerjongste tot het oudste lid. Ons streven is de servicegraad
voor iedereen binnen de vereniging zo hoog mogelijk te laten zijn.”
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Sparta 1 kampioen van Nederland 1938
Staand v.l.n.r.: Jan Wiecherink, Joop Hembrecht,
Gerard Grootenhuis, Jaap Zwier, Cor Tigchelaar
en Bertus Broekhuizen.
Midden v.l.n.r.: Piet Friskus, Johan Hofhuis,
Henk Bijkerk en Henny Maass.
Voor v.l.n.r.: Karel Weener, Geert ten Cate en
Klaas Hembrecht.

In deze rubriek brengen we bij Sparta voetballende
vaders, moeders, zonen en dochters in alle combinaties in beeld. Hoe kijken ze tegen elkaar aan als voetballer en wat zijn hun ambities op voetbalgebied ?

38

Voor (alweer) de 39e keer in het bestaan werd op
woensdag 20 november de Sparta Seniorensoos georganiseerd. Het is iedere keer weer een vreugde om
zoveel oud Spartanen te zien in het clubhuis van de
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Halverwege het seizoen 2019/2020
Op het moment van lezen is de winterstop aangebroken van het voetbalseizoen 2019/2020. Bij de vele
teams die wij in competitieverband hebben voetballen zal er sprake zijn van blijdschap of teleurstelling.
De winterstop is een mooi moment om even afstand
te nemen en de batterij op te laden voor de 2e seizoenshelft.
Als bestuur kunnen we terugkijken op een redelijk soepele start van het lopende seizoen. Vlak voor de zomervakantie zijn de teams heringedeeld, na de vakantie is de
kaderbezetting bij met name onze jeugdteams in orde
gemaakt.
Vlak voor de zomervakantie zijn teamkleding en trainingsmaterialen ingenomen, na de vakantie is het nodige weer uitgedeeld om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Het bestuur dankt allen die (vrijwillig) hun
steentje hieraan hebben bijgedragen, we mogen best
trots zijn op wat we hier weer bereikt hebben!
Met verschillende kaderleden is de start van het seizoen
inmiddels geëvalueerd en nemen we de verbeterpunten
mee naar de zomer van 2020.

De bedrijvigheid, met name buiten de voetbaluren om,
is toegenomen en maakt ons sportpark tot een ontmoetingspark voor de (nabije) omgeving. Ook tijdens de
voetbaluren is Tom veel actief.
Zo hebben verschillende ouders uit de teams van onze
jongste jeugd inmiddels een kennismakingsgesprek gehad en heeft dit onder andere geleid tot versterking van
ons vrijwillige kader. Het bevestigt ons in het feit dat een
vereniging met 1.100 leden anno 2019/2020 dagelijkse
en professionele leiding behoeft en niet meer louter kan
varen op de inzet van vele vrijwilligers.
In de afgelopen maanden heeft het bestuur zich ook
met enige regelmaat gebogen over de staat van onze
accommodatie en dan met name ons clubgebouw. Verschillende (politieke) wegen zijn inmiddels ingeslagen,
echter vooralsnog zonder concreet resultaat. We zullen
begin 2020 een aantal harde besluiten moeten nemen,
een aantal voorzieningen zijn niet meer van deze tijd en/
of verder onderhoud vergt te hoge kosten. Met het oog
op ons 100-jarig jubileum willen we natuurlijk een aantal
concrete verbeteringen kunnen presenteren.

Zoals gememoreerd heerst er op het sportieve vlak vaak
een mix van blijdschap en teleurstelling. Het 1e elftal
bleef lang ongeslagen maar zakt de laatste weken wat
weg. Het 2e elftal begon moeizaam, maar herstelt zich
de laatste weken prima.

2020 nadert en hierna volgt 2021, het jaar waar we ons
100-jarig jubileum gaan vieren. We hebben alle vertrouwen dat onze Jubileumcommissie er in gaat slagen een
programma samen te stellen waarin al onze leden aan
bod komen en een blijvende herinnering zullen koesteren.

Onze jeugdselectieteams JO19-1, JO17-1 en JO15-1
draaien bovenin mee in hun hoofdklasses en gaan zich
na de winterstop (hopelijk) opmaken voor de voorjaarsreeks in een poule die recht geeft op promotie.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2020 toe!
Namens het bestuur,
Frank Bakker

JO13-1 presteert uitstekend in de top van de 3e divisie.
Bij de overige jeugdteams zijn er enkelen die hun najaarscompetitie hebben bekroond met een kampioenschap, proficiat aan spelers en begeleiding. Wij wensen
al onze teams veel sportief succes toe in het vervolg van
dit voetbalseizoen.
Met de aanstelling van Tom van Veen als verenigingsmanager eerder dit jaar heeft het bestuur onder meer
beoogd dat er op maatschappelijk gebied de nodige
stappen worden gezet. Na ruim een half jaar kunnen we
niet anders concluderen dat er onder zijn leiding veel in
gang is gezet.
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Zorg - Advent - Kerst
Ook in 2019 is het weer Advent en wordt het weer Kerst.
Gelukkig. Maar er zijn ook mensen die het liever overslaan, die met Kerst al denken: was het maar 2 januari. Ik
begrijp dat! Als je in je leven afscheid moet nemen van
alles wat je lief is, als je je huis moet opgeven waar je
zo hard voor gewerkt hebt, als je je interieur moet verkopen. Als je moet worden opgenomen in het verzorgingstehuis, dan wordt het weleens heel moeilijk in je
leven. Maar godzijdank weten we ons dan geborgen in
de armen van de Heer, die nooit laat varen, wat Zijn hand
begon te doen.
Zo langzamerhand voel ik mij een ervaringsdeskundige
die zorg ontvangt. Echter, niet eenieder die zorg verleent,
geeft de zorg zoals het bedoeld wordt. Zorgen voor is in
de eerste plaats: je kunnen verdiepen… voelen wat een
cliënt nodig heeft, wat hem of haar bezig houdt. Zijn of
haar achtergronden kent. Rekening houden met… en
een arm om je schouder leggen. Zorgen voor is echt het
omzien naar elkaar. Dat geldt in een verzorgingshuis,
maar dat geldt ook in de normale, reguliere wereld.
En zo ook in onze voetbalclub. Jarenlang heb ik in het
clubblad de rubriek Personalia verzorgd. De trouwe lezer
weet dat. Echter, deze rubriek mag niet meer vanwege
de privacywet. Belachelijk, niet te geloven! Weet je, echte zorg ontvang je van je vrienden, van je familie, van je
kinderen. Met grote dankbaarheid ontvang ik het vaste
bezoek door Klaas Friskus op de woensdagmiddag, al jarenlang. Eveneens van Gerard de Graaf, Wim Hesselink,
Lies Hartman en Henk Bolhaar. Veel dank hiervoor !
De inhoud van dit artikel is geïnspireerd door Angelique
Slagter, mijn lieve eerstverantwoordelijke zuster/verzorgster, die mij in vele gesprekken die we samen regelmatig hebben, op het idee van deze bijdrage bracht. Ik
heb gezegd, dat doe ik. Met hulp van Janny Friskus, die
mijn woorden vertaalt in dit verhaal. Angelique zei mij:
zorg is meer dan het neerzetten van een kopje koffie, of
het voorzien van de nodige tabletten. Zorg is weten wat
er in je cliënt omgaat, wat hem of haar bezig houdt. Kennis neemt van zijn of haar gemis, van het verdriet, van de
eenzaamheid. En daar adequaat zorg voor bieden.
Och, waren ze allemaal zoals Angelique, zo geweldig.
Zo goed begrijpt zij wat er in je omgaat. Maar dit artikel
wordt gelezen door onze voetballende- en mogelijk niet
voetballende leden. Dit is een clubblad, geen kerkblad.
En toch kan ik mij voorstellen dat het een beetje pasto-

raal klinkt allemaal. En dat bedoel ik ook bewust. Advent
is ook een verwachtingsvolle tijd, waarin je uitziet naar
de geboorte van het kindeke in Bethlehem. En dan zongen we vroeger (dat heeft mijn moeder mij geleerd): het
kwam op aarde en het had er geen huis. En als ik iets
begrijp van ‘geen huis hebben’, dan is dat heel moeilijk.
Dat je niets hebt, dat je niet naar huis, maar naar het verzorgingshuis gaat.
Menigeen zegt: wees blij. Ik ben dat ook, je zit lekker
warm, goede verzorging, niks ten nadele. Maar ten diepste vraag je meer. Je vraagt begrip voor je verdriet, voor
je eenzaamheid en je vraagt van de verzorging om daar
rekening mee te houden. Genoeg hier nu over.
Wij gaan samen weer Kerst vieren. Let wel... wij praten
en spreken over Kerstfeest. Want dat is het toch… bij de
geboorte van een kind…… feest. Kerst is een feest van
hoop van een nieuw begin, hopenlijk kunt u delen in de
feestvreugde.
Ik word DV in december 87 jaar, maar dat betekent niet
dat je geen bijdrage kunt leveren die nog een toegevoegde waarde heeft. Want hoewel het lichaam aftakelt
en je soms in de steek laat, de geest is nog goed. En de
balans in vinden, tussen lichaam en geest, is per definitie
moeilijk en kent zijn eigen problemen. Het is de voortdurende spanning tussen wat je graag wilt en niet meer
kunt.
Wat je vroeger deed en wat bij het klimmen der jaren
minder wordt. Beste lezers, lieve vrienden en vriendinnen, zorg voor elkaar, heb oog voor elkaar. Het kan ook
zonder rubriek Personalia.
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Als ik er straks niet meer ben en Sparta wel… zorg voor
elkaar, kijk om naar elkaar, dat soort dingen. Dán ben je
een Christelijke voetbalvereniging. Dán maak je waar
waar de C voor staat bij de naam CVV Sparta. Laat dat op
je inwerken wat dat betekent. Soms kan het in je leven zo
donker zijn en dan is Kerst inderdaad een feest. Er is uit
’s werelds duistere wolken… een Licht der Lichten opgegaan, komt tot Zijn schijnsel alle volken. Dan wordt het
in één keer weer licht.
Op bergen en in dalen, ja overal is God. Dus als je je eenzaam voelt, weet dan dat Hij bij je is. Je ziet het niet en
soms twijfel je, maar je kan ook het gevoel hebben, Hij
is er. Zo kan je ook het gevoel hebben dat je overleden
man of vrouw nog bij je is, in je hart. Ik ben niet alleen, ik
hoef me niet eenzaam te voelen. Was het niet koningin
Wilhelmina, die zei: eenzaam, maar niet alleen! Woorden
die aansloegen, die je diep raakten.
Heb ik nog een wens? Ja die heb ik. En dat is niet alleen
dat ik met trots kijk naar de ranglijst van ons 1e elftal…
een prachtige 4e plaats op dit moment. Ik hoor van anderen (want ik kan dat zelf niet meer zien) dat het met
het 2e elftal goed gaat, met onze jeugd ook. We zijn een
vereniging met 1200 leden. En daar ben ik best trots op,
dat we zo’n grote club zijn, met aanzien en respect.
Maar er is meer... er is meer. Het omzien naar elkaar is net
zo zeer van belang als de sportieve prestaties. Maak het
elkaar toch niet zo moeilijk. Wees vrienden (en vriendinnen) van elkaar. Later als je oud wordt, denk daar nog
vaak aan. Laat het een feest zijn lid van CVV Sparta te
zijn!
Het plezier, jongens en meisjes, mannen en vrouwen,
het plezier in voetballen moet altijd voorop staan. En
weet je, een goede verliezer is ook een winnaar. Dus je
begrijpt: daar past niet bij dat je veel rode en gele kaarten krijgt, daar past niet bij dat je een scheidsrechter be-

laagt. Daar past respect bij. Ook de scheidsrechter doet
zijn werk. Vaak op vrijwillige basis, om ons een prettige
zaterdag te bezorgen. Vergeet dat nooit. En maakt de
scheidsrechter dan geen fouten? Jazeker; net zoveel fouten als wij in ons voetbalspel maken.
Maar nogmaals: een wedstrijd spelen in het voetbal
is meer dan letten op de prestatie, hoewel de trainers
voortdurend die prestaties benadrukken en dat moet
ook, dat hoort zo! Maar in het kader van dit artikel begrijp je misschien wel wat ik bedoel. Niet alleen de prestatie, óók de prestatie. Ook die prestatie maakt jouw
bijdrage tot een groot succes. Het plezier wat je eraan
beleeft, voor mijn part alleen in de derde helft. Het hoort
allemaal bij het plezier wat ik bedoel. De een anders dan
de ander, we zijn allemaal verschillend, maar in wezen
doen we het allemaal voor ons clubje.
En straks al 100 jaar… 100 jaar! Niet te geloven. Ik denk
ook vaak aan vroeger. Aan al die mannen en vrouwen,
die vrijwillig hun diensten aan de club hebben verleend.
Laten we ze nooit vergeten. Want Sparta was en is, én zal
altijd, dankzij de vrijwilligers, blijven wat ze op dit moment is. Haar plaats in de voetbalwereld zal niet uit te
wissen zijn.
Ik hoop jullie duidelijk gemaakt te hebben wat ik bedoel.
Misschien is dit de laatste keer dat ik dicteer en is het
volgend jaar voor mij niet meer. Misschien ook wel, dat
weet je niet.
Ik wens u Zalig Kerstfeest en veel Heil en Zegen in het
nieuwe jaar!
Ab Bakker
erevoorzitter CVV Sparta
PS. Janny nogmaals bedankt, zonder jou geen artikel we
hebben het samen gedaan, geweldig toch.

De redactie wenst alle leden,
donateurs en sponsoren
ﬁjne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar.
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Tussenstand na 4 ronden latje schieten JO11 en MO11
1e plaats
Sparta JO11-7
2.944

2e plaats
Sparta JO11-3
2.593

3e plaats
Sparta JO11-3
1.952

2e plaats
Sparta JO11-9
1.750
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De Spartaantjes
“Bij Sparta is elk individu belangrijk, van het allerjongste tot het oudste lid. Ons streven is de servicegraad voor iedereen binnen de vereniging zo hoog
mogelijk te laten zijn.” Met deze woorden begint Paul
Middag, onze technisch coördinator, het gesprek dat
ik met hem heb over de Spartaantjes, de jongste leeftijdsgroep binnen Sparta.
Sparta heeft de jeugdopleiding hoog in het vaandel
staan. Via “Sjors Sportief” krijgen zelfs de vier- en vijfjarigen al de kans om kennis te maken met het voetbal
binnen Sparta. Deze kinderen mogen twee keer per
jaar een maand lang ruiken aan het voetbal en verenigingsleven. De ouders krijgen voorlichting over de gang
van zaken binnen de club. Daarna kunnen deze jonkies
doorstromen naar de Spartaantjes. Deze leeftijdsgroep
traint twee keer per week, op de woensdag –en vrijdagmiddag.
De woensdagmiddag wordt vooral besteed aan techniek. Op een speelse manier wordt de balvaardigheid
vergroot. Verder is het de bedoeling de jongens en meiden spelenderwijs weerbaarder te maken. Ze moeten
leren omgaan met de omstandigheden, zoals het spelen
in een beperkte ruimte en het omgaan met winnen en
verliezen. De trainingen staan onder leiding van stagiaires van het ROC van de opleiding Sport en Bewegen ondersteund door stagiaires uit het voortgezet onderwijs.
Tijdens de training op woensdag kunnen ouders, opa’s
en oma’s gratis een kopje koffiedrinken in de kantine.
De vrijdag is voor de Spartaantjes het hoogtepunt van

de voetbalweek. Dan wordt de ‘Landen Competitie’ gespeeld. De spelertjes worden ingedeeld in zes teams: Italië, Brazilië, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal. Bij
de indeling wordt niet geselecteerd op niveau. Er wordt
natuurlijk wel voor gezorgd dat de teams ongeveer even
sterk zijn. Een wedstrijd wordt gespeeld op een twaalfde deel van het hoofdveld. Er wordt vier tegen vier gespeeld.
Op een koude vrijdag aan het einde van de middag ben
ik sfeer gaan proeven bij de wedstrijden van de Spartaantjes. Ik ben benieuwd naar de opkomst, want het is
echt koud. Het zijn Spartaanjes in de letterlijke zin van
het woord, want de opkomst is enorm. Er wordt met veel
inzet en plezier gevoetbald. Niemand heeft last van de
kou. Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter en dat
gaat prima.
Ik heb geen onvertogen woord gehoord. Natuurlijk is
er begeleiding, maar die hoeft zich alleen maar bezig te
houden met het wisselen van spelers en teams en het
stimuleren van de kinderen. Een taak waar de begeleiders natuurlijk niet aan ontkomen is het regelmatig strikken van veters.
Ouders en grootouders zijn volop aanwezig. Zij hebben
het kouder dan de spelertjes. Ik ben verheugd over de
goede sfeer langs de kant, geen gemopper, geen negatieve opmerkingen of te felle aansporingen in de richting van hun kroost. Men staat te kijken of houdt onderling een praatje. Ik heb met een aantal ouders gepraat en
iedereen vindt dat het plezier voorop moet staan.
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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

Hoewel het plezier voorop staat bij zowel de training op
woensdag als de wedstrijdjes op vrijdag, zie je dat jongens en meiden zich goed ontwikkelen. Je ziet regelmatig dat er goed overgespeeld wordt, maar je ziet ook de
dribbelaartjes, die met een goede balbehandeling het
hele veld overlopen en vervolgens scoren of niet. Dit kan
gelukkig ook bij deze leeftijdsgroep.

scheidsrechter en dat gaat perfect. Geen gezeur langs
de kant. Positieve opmerkingen richting de spelers. Een
jochie van vijf dat uitstraalt dat voetbal hartstikke leuk is,
maar dat er nog veel meer heel leuk is.”
Zo moet voetbal zijn, waarom lukt het ons in het huidige
voetbal maar niet om dit vast te houden?

De concentratie wil natuurlijk nog weleens wegvallen.
De spelertjes zoeken contact met het publiek langs de
kant. “Hé, opa heb je mijn schot wel gezien?!“, roept een
Spartaantje naar de kant. Natuurlijk heeft de trotse opa
het gezien.
Na afloop kom ik bij de kleedkamer Ismaël, zijn vader,
broertje en zusje tegen, die ik langs de kant al gesproken
had. Ismaël’s zusje is een goedlachs meisje ondanks dat
zij ervan baalt dat ze mee moet, want ze vindt er maar
niets aan. Ismaël is een aardig dribbelaartje en heeft er
bij Brazilië lustig op los gescoord. Toch kan hij zo jong als
hij is de boel goed relativeren. Hij weet niet of hij zo goed
als Messi of Ronaldo wil worden. Hij zit nu op zwemles
en dat vindt hij ook hartstikke leuk.
Op de fiets terug naar huis denk ik: “Voetballen zonder
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Sportcafé Business Club Sparta
De leden van de Business Club Sparta (BCS)ontmoeten
elkaar in een leuke informele sfeer, nodigen klanten
uit, leggen nieuwe contacten en doen onderling zaken.
Zij ontmoeten elkaar niet alleen voor, tijdens of na de
(thuis)wedstrijden van de vereniging, maar zij ontmoeten elkaar ook tijdens activiteiten die speciaal voor onze
BCS -leden georganiseerd worden.
Zo wordt er met enige regelmaat een sportcafé georganiseerd waarbij journalist Eddy van der Ley
op boeiende wijze interessante gasten interviewt.
Deze keer troffen de BCS-leden het met oud-voetballers Ronald de Boer en Arnold Bruggink. Het
was daags na de legendarische wedstrijd Chelsea
– Ajax. Dus aan gespreksstof was er geen gebrek!
Hoe was het toch mogelijk dat een Chelsea na een
1-4 achterstand opstond uit een kansloze situatie? En
hoe was het mogelijk dat Ajax met negen man eindigde en toch een nederlaag wist te voorkomen. Voetbal
in tijden van VAR. Onvoorspelbaar, maar nooit saai!
Een serieuzer onderwerp is de zelfmoord van keeper
Robert Enke in 2009 en indertijd meer dan 4 jaar
teamgenoot van Arnold Bruggink bij Hannover ‘96.
Arnold is onlangs terug geweest in Hannover. Er
is een nieuwe documentaire gemaakt over Robert

Enke die aan depressie leed. Bruggink verteld over
de documentaire en hoe er gelukkig nu meer aandacht is voor de mentale gesteldheid van spelers.
Uli Hoeness en de net ontslagen trainer van Hannover waren aanwezig bij de presentatie van de wedstrijd. Om te illustreren dat voetbal soms bijzaak is.
Ronalds de Boers broer Frank speelde bij Barcelona samen met Robert Enke. Frank heeft ooit zware
kritiek gehad op de keeper. Achteraf heeft dit grote
impact gehad. Het was niet goed om openlijk zo kritiek te hebben, realiseren Frank en Ronald zich nu.
We waren gewend om zo openlijk kritiek te hebben.
De druk op voetballers op het hoogste niveau is enorm,
kan Ronald beamen. Toen hij bij Ajax begon speelden ze
nog in de Meer. Een klein stadion, waar je, precies horen
wat er werd gezegd langs de lijn. Amsterdammers zijn
recht voor de raap. Op de training kon hij wel presteren,
maar als wissel was de druk groot. Toen jij bij Twente
kwam kon hij die druk beter aan, omdat de concurrentie
niet zo zwaar was en de kritiek genuanceerder. Hij ging
er beter door presteren en werd halverwege het seizoen
weer door Ajax teruggehaald.
Arnold kan het zich nog goed herinneren, hij zat op de
tribune in het Diekman toe namens Ronald de inmid-

| Sparta Klanken december 2019 - 15 |

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 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 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 Reulver 26 7544 RT Enschede
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dels legendarische reep Mars aan alle Twente supporters
werd uitgedeeld. Wat we ons ook herinneren was de memorabele overwinning in de sneeuw in het olympisch
stadion met Prince Polley en Ronald de Boer in de spits.
Mooie tijden.
Het is een avond vol smakelijke anekdotes. Ik noem er
een paar.Als jonge speler maakte Arnold snel furore,
op een gegeven moment scoorde hij twee keer tegen
Feijenoord. Rob Baan had hem bij het eerste gehaald
omdat Michael Mols en Prince Polley allebei geblesseerd
raakten. Het was zijn droom, het Diekman was in zijn
ogen op dat moment het mooiste stadion van de wereld.
Daarna kwam Hans Meijer. Meijer pelde altijd een ei,
iedereen stootte elkaar dan al aan. En slikte het ei vervolgens in een keer door. “Meijer was knettergek”, verteld Bruggink. Hij begon iedere bespreking rustig en
bouwde dat dan op tot enorme donderpreken. Arnold
neemt hem nog kwalijk dat hij hem niet meer opstelde omdat hij naar PSV vertrok. Meijer was boos.
Hij vond dat Arnold nog een jaartje mocht blijven.
Arnold speelde later nog met Eto’o bij Real Mallorca. Een
club waar met geld werd gesmeten, maar de salarissen
werden regelmatig niet uitbetaald. Op een gegeven
moment werd de aanvoerder gebeld door Celta de Vigo:
18.000 euro per man als aanmoedigingspremie om Espagnol te verslaan.
Het werd een roerige wedstrijd waar Mallorca 0-2 achter
kwam. In de rust ontstond slaande ruzie tussen Aragonez
en Eto’o. Na rust wonnen ze de wedstrijd alsnog met 2-4.
De volgende dag na de training: “Arnold je moet naar de
middelste wc”. Daar stond de aanvoerder met een plastic
boodschappentas vol enveloppen met 18.000 euro. Arnold had nog nooit briefjes van 500 euro gezien.

Ronald verteld over de gemiste penalty op het WK 1998
tegen Brazilië. Het was Cocu die de druk op Ronald legde, omdat hij daarvoor had gemist. De druk is enorm, het
stadion gaat tekeer, miljoenen voor de buis. Wat denk je
op weg naar de stip. Moet de bal door het midden? Nee,
toch binnenkant voet. Ik moet wachten op de keeper.
Tafarel bleef echt lang staan. De twijfel sloeg toe en het
werd toch een veilig trapje in de hoek. Broer Frank keek
Ronald aan, hij zag hem denken “lekker dan” (Frank had
wel gescoord). Later bij het EK 2000 tegen mist Frank 2
penalties: lekker dan!
Er kunnen ook vragen worden gesteld door het aanwezige publiek. Zo wordt er gevraagd of Dick Advocaat de
juiste man is om Feijenoord er bovenop te helpen (antwoord: een man van de oude stempel, die als tijdelijke
oplossing een geweldige boost kan geven).
En wat Ronald en Arnold tegen elkaar zeggen over de
VAR als de camera’s bij FOX sports uit staan (antwoord:
het is een goed instrument, maar vaak vervloeken ze het
ook. Er zijn te weinig goede mensen om de VAR te bedienen).
Eddy van der Ley verteld nog over zijn nieuwe boek
over Michel Boerebach. Een mooi, maar dramatisch verhaal. Eddy beloofd een keer met Boerebach bij Sparta
in het Sportcafé te komen. Wij kijken er nu al naar uit.
We sluiten nog af met een quiz waarin onze voetbalkennis wordt getest. De laatste vraag: “Wie was
de aanvoerder van AC Milan in de Europacup finale van 1995”. Het juiste antwoord kun je navragen
bij Paul Middag. Die gaat er met de prijs vandoor…
Weer een geslaagde avond voor de Business Club Sparta. Goed bezig!
Wim Mulder
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Uw woning verkopen
of uw nieuwe (t)huis
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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!

Zaterdag
28 december
15.00 UUR
Clubgebouw
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Zo vader (moeder) zo zoon (dochter)..
In deze rubriek brengen we bij Sparta voetballende
vaders, moeders, zonen en dochters in alle combinaties in beeld. Hoe kijken ze tegen elkaar aan als voetballer en wat zijn hun ambities op voetbalgebied ?
Ook tal van andere zaken komen aan bod.
Deze keer brengen we de familie De Haan in beeld. Vader Patrick voetbalt in de 35+, zoon Pjotr voetbalt in de
jeugd bij JO17-5 en dochter Kato voetbalt in de jeugd
bij JO15-4. Patrick speelt al vanaf 1994 bij Sparta, Pjotr is
vanaf zijn zesde jaar lid en Kato al vanaf haar vijfde jaar.
In zijn jonge jaren speelde Patrick bij Voorwaarts Twello.
De toekomstige mevrouw De Haan kreeg werk in Enschede en zodoende kwam Patrick ook in Enschede terecht.
Patrick ging op zoek naar een club en kwam uiteindelijk
bij Sparta terecht, waar Hennie Hankel hem al staande
bij de bar binnenlokte. Het voelde direct goed en Patrick
is nooit meer weggegaan. Pjotr is na zijn zwemlessen bij
Sparta gaan voetballen. Kato ging vaak naar pa en Pjotr
kijken en omdat zij het spelletje ook leuk vond was de
keuze voor Sparta ook voor haar logisch.

V.l.n.r.: vader Patrick, dochter Kato en zoon Pjotr.

Patrick ziet wel het een en ander van zichzelf terug, wanneer hij zijn kroost ziet spelen. Ze zijn alle drie harde werkers die nooit verzaken en ze beschikken allemaal over
een onverwoestbare conditie. Patrick voegt eraan toe
dat Pjotr en Kato echter niet over die verfijnde techniek
van hem beschikken. Hij zegt het echter op een toon, dat
ik niet weet of ik dit serieus moet nemen. Kato is het in
ieder geval niet met deze opmerking eens, want zij heeft
best een goede techniek vindt ze.
Gevraagd naar de sterke punten van hun vader, antwoordt Pjotr dat Patrick zegt waar het op staat en daardoor een positieve invloed in het team heeft. Kato vindt
dat haar vader groot is en iedereen omver kan beuken.
Ook kan hij goede passjes geven en hard schieten.
Dezelfde vraag stel ik aan Patrick over zijn kinderen.
“Pjotr is een echte diesel. Hij komt langzaam op gang,
maar als hij eenmaal op gang is, kan hij niet meer stoppen. Pjotr zijn sociale karakter is een ander sterk punt,
maar kan tevens ook zijn zwakte zijn. Zelfs in balbezit
kan Pjotr gerust stoppen om aan een ter aarde gestorte
tegenstander te vragen hoe het met hem gaat.”
Kato is superfanatiek. Ze staat haar mannetje. Het lijkt
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Patrick vervelend om tegen haar te spelen, want Kato
geeft nooit op in de duels.
Voor een eerlijk beeld vraag ik natuurlijk ook naar de
zwakke punten van de drie. Kato en Pjotr antwoorden
eensgezind dat Patrick snel geblesseerd is. Patrick geeft
aan dat Pjotr soms in paniek raakt wanneer hij onder
druk wordt gezet, dat gaat dan ten koste van zijn handelingssnelheid. Kato heeft soms moeite om een pijntje te
verbijten, vindt pa.
Patrick gaat vaak kijken bij zijn kinderen en is dan volgens Kato redelijk fanatiek. Hij geeft als vlagger veel
aanwijzingen. Pjotr vindt het nogal meevallen. Patrick
helpt hem met aanwijzingen, maar hij ervaart dat niet
als negatief.
Patrick maakte zijn mooiste goal in de A1. Hij kwam alleen op de keeper af en schoot vol op de lat. Vervolgens
kopte hij de bal met een zweefduik in de kruising. Zo
staat deze goal althans in Patrick zijn herinnering gegrift.
Helaas zijn er geen beelden van. Ook de blunders in zijn
carrière staan Patrick nog goed bij. In de C1 heeft hij in
één wedstrijd ooit drie eigen doelpunten gemaakt. De
één nog mooier dan de ander. Pjotr en Kato horen dit
verhaal voor het eerst.
Echte trainingsbeesten zijn ze niet bij de familie de Haan.
Patrick probeert wel altijd te gaan, maar vaak is hij te
druk, zodat het er soms bij inschiet. Pjotr en Kato gaan
trainen, omdat het moet, maar ze gaan altijd trouw en
komen er vaak met meer energie van terug.
Ik vraag Pjotr welke helft voor zijn vader het belangrijkst
is, de eerste, tweede of derde helft. “Dat is wel duidelijk”
zegt Pjotr, “de derde, vierde en vijfde helft! Hoe zit dit bij

Pjotr zelf ? Gelukkig is de derde helft van zijn zoon wat
anders dan die van de gemiddelde puber, geeft Patrick
aan. Pjotr vindt het belangrijk dat iedereen het naar de
zin heeft en dat er een goede sfeer heerst. Hij kan slecht
tegen jongens, die in of buiten het veld lopen te schelden.
Patrick heeft in het voetbal bereikt wat hij wilde bereiken. Hij zegt dat hij toch maar mooi met zijn relatief beperkte capaciteiten in de eerste klasse zaterdagvoetbal
heeft gespeeld, al waren het dan maar 15 minuten…
Gevraagd naar wat ze willen bereiken in het voetbal antwoordt Kato dat ze hoopt nog beter te worden. Het zou
mooi zijn om ooit bij FC Twente te komen. Pjotr hoopt
een goede conditie te krijgen, wat handiger aan de bal
te worden en veel sociale contacten aan het voetbal over
te houden.
Het gaat bij de familie de Haan niet alleen over voetbal.
Patrick is opgevoed met de gewoonte van “het bord
op schoot op zondag 19.00 uur”. Deze gewoonte kan
hij er bij zijn gezin maar niet in krijgen. “Kennelijk zijn
de computers en i-pads toch leuker”, zegt hij. Patrick
sluit als trotse vader en echtgenoot af met de volgende
woorden: “Het moge duidelijk zijn, dat wij een a-typische voetbalfamilie zijn. En daar ben ik eigenlijk nog het
meest trots op!”
Patrick, Pjotr en Kato wil ik hierbij hartelijk danken voor
dit leuke interview. Dit was het tweede interview in de
reeks “Zo vader/moeder zo zoon/dochter”. Wil iemand
een familie aandragen voor een volgend interview, dan
hoor ik dat graag.
Hans Jongman

OUDEJAARSBORREL
Zaterdag 28 december
15.00 uur clubgebouw
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Nieuws van de verenigingsmanager
Tom van Veen is sinds 1 april van dit jaar actief als
verenigingsmanager bij Sparta. Zijn belangrijkste
aandachtsgebieden vormen de organisatie van de
vereniging, inzet van vrijwilligers en het verder ontwikkelen van Sparta tot een maatschappelijk ondernemende vereniging.
Na de nodige kennismakingsgesprekken heeft hij diverse concrete trajecten in werking gezet. We pikken er een
paar uit:
Contacten met ouders
Op basis van de ontwikkelingen in de maatschappij is
er steeds minder sprake van familieclubs, clubtrouw en
de traditie dat de normen en waarden van een club als
Sparta van ouder op kind worden overgedragen.
Er komen leden van andere clubs, uit andere plaatsen,
uit andere landen. Deze mensen kennen de historie
en cultuur van Sparta en veelal ook de kenmerken van
een vereniging niet. De keerzijde van de medaille is dat
Sparta ook de (ouders van) nieuwe leden niet meer kent,
waardoor de betrokkenheid zich steeds meer gaat beperken tot een team en niet meer bij de vereniging. Men
realiseert zich vaak niet dat er bij het runnen van een
vereniging veel meer komt kijken dan alleen maar dat
potje voetbal.
Om daar wat inzicht in te geven heeft Tom op zaterdag
de ouders van diverse jeugdteams, na afloop van een
wedstrijd, uitgenodigd en inzicht gegeven in het reilen
en zeilen van Sparta. Zijn ervaring is dat ouders dit zeer
op prijs stellen en inmiddels heeft dat ook geresulteerd
in diverse aanmeldingen van ouders die zich als vrijwilliger in willen gaan zetten voor Sparta!
Vernieuwing van vrijwilligerswerk
Ook hierbij geldt dat een vereniging als Sparta in moet
spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij: steeds
meer ouders die allebei werken, de effecten van de 24uur economie, de individualisering etc.
In weerwil tot wat vele mensen denken neemt het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet in Nederland nog
steeds toe. Maar mensen willen dat niet meer iedere
week volgens een vast patroon gedurende langere tijd.
Ook de motieven om vrijwilligerswerk te gaan verrichten veranderen. Daar moet je als vereniging op in spelen.
Een goed voorbeeld vormt bij Sparta de nieuwe opzet

van het beheer van de accommodatie op de zaterdag.
Voorheen gebeurde dit door een kleine groep die de
hele zaterdag aanwezig moest zijn. Nu is het beheer ingedeeld in een morgen- en middagploeg met een groep
van inmiddels 9 vrijwilligers. Wil je eenmaal per maand
een dagdeel helpen? Je bent van harte welkom, meld je
aan bij Tom!
Ook voor bijvoorbeeld het draaien van koffie- en bardiensten in de kantine geldt dat als je 1x of 2x per maand
kunt, je van harte welkom bent. Sparta kan er op deze
wijze trots op zijn dat een beroep kan worden gedaan op
een poule van ruim 50 vrijwilligers!
Sparta: een vereniging waar gevoetbald wordt
Sparta onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil in samenwerking met de andere verenigingen en organisaties het Ontmoetingspark Schreurserve verder ontwikkelen. Ook hierin zijn de eerste
stappen gezet. Iedere dinsdag verrichten deelnemers
van Estinea in het kader van dagopvang voor mensen
met een beperking met veel enthousiasme en inzet diverse werkzaamheden op het terrein.
Naast de contacten met Estinea heeft Tom ook de contacten met de gemeente Enschede, het Werkplein en het
UWV aangehaald en dat heeft inmiddels geresulteerd in
de realisatie van participatiebanen: werkplekken gericht
op sociale activering en in sommige gevallen herintreding op de arbeidsmarkt.
Daarnaast biedt Sparta onderdak aan een drietal projecten van Scoren met Gezondheid en in de afgelopen weken ook aan het project Wereldmeiden (samenwerking
tussen Sportservice Overijssel, Vluchtelingwerk, Sportaal, Carre, ISK Erasmus en Sparta).
Sparta: vitaal en veilig
Een vitale vereniging organiseert meer dan alleen maar
voetbalactiviteiten. Sparta kan sinds jaar en dag een beroep doen op een geweldige supportersvereniging, welke gedurende het seizoen vele activiteiten organiseert.
Een veilig sportklimaat staat bij Sparta hoog in het vaandel. In dat kader is Tom in de afgelopen periode erg druk
geweest met het inhoud geven aan het bestuursbesluit
om voor iedereen die bij Sparta betrokken is bij de jeugd
een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan
te vragen. Weer een aantal waar Sparta trots op kan zijn:
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SCHOENMAKER ENSCHEDE
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ruim 150 aanvragen van actieve vrijwilligers werden ingediend.
Francis Bakker is al jaren actief als vertrouwenscontactpersoon bij Sparta. Zij liet zich in het afgelopen jaar bijscholen door een cursus van het NOC/NSF. Om te werken
aan een evenredige verhouding (man en vrouw, binnen
en buiten de club) heeft de samenwerking op Schreurserve inmiddels ook zijn vruchten afgeworpen. Samen
met Tim Boers van Vosta vervult Francis nu de functie
van vertrouwenscontactpersoon voor Sparta, Vosta en
Postduivenvereniging de Zwaluw.
Toekomstbestendig
Het besturen van een vereniging als Sparta voorziet ook
in beleid en visie. Vorig seizoen werd door het bestuur
van Sparta het Jeugdbeleidsplan 2019-2021 vastgesteld.
Daarin ontbraken nog de bijbehorende taak- en functieomschrijvingen. Om hierin te voorzien is samen met
Paul Middag (Voetbalzaken) verder gewerkt en zullen
deze eerdaags door het bestuur worden besproken. Op
accommodatieniveau (kantine, kleedkamers, velden,

veiligheid, duurzaamheid) heeft Tom een inmiddels door
het bestuur geaccordeerde visie beschreven. Deze zal
door Sparta worden gehanteerd in de gesprekken met
o.a. de gemeente, Sportaal en de partners op Schreurserve.
Om te werken aan de komst van nieuwe leden nam
Sparta dit jaar voor het eerst deel aan Sjors-Sportief, een
sportkennismakingsproject voor alle leerlingen van basisscholen in Enschede. Dit resulteerde in de deelname
van 15 kinderen aan een viertal speciaal voor hen georganiseerde trainingen. Ook is Tom bezig om in samenwerking met o.a. de KNVB het Walking Football bij Sparta
te herintroduceren.
Wie meer wil weten, zich als vrijwilliger in wil gaan zetten
of goede ideeën heeft, kan contact met hem opnemen.
Hij is uitgezonderd de woensdag dagelijks aanwezig.
Telefonisch is Tom bereikbaar op 06-86847041,
per mail op verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

Supporters Vereniging
De kerstdagen van 2019 staan voor de deur en de Supporters Vereniging kijkt terug op mooie activiteiten de
afgelopen maanden.
In oktober onze Jeugdbingo die weer zeer druk bezocht
was met vele blije prijswinnaars.
Het was goed te zien dat het Hummelkes toernooi weer
op de agenda stond in de herfstvakantie en hopelijk volgend jaar weer met een volledig ochtend- en middagprogramma.
Op 15 november onze Sparta Pub Quiz met maar liefst
17 teams en ruim 100 deelnemers in het gezellig volle
clubgebouw. Quizmaster Tom Kuijpers stelde weer vele
vragen die soms je voorhoofd deed fronsen. Het team
35+1 kon uiteindelijk als winnaar worden bekroond en
de hoofdprijs in ontvangst nemen.
De Jaarvergadering van de SV werd op maandag 18 november gehouden.
We kijken terug op een goed verlopen seizoen 20182019 waarbij de financiën goed op orde zijn ook met
oog op het naderende 100 jarig jubileum van Sparta in
2021.

Op woensdagmiddag 4 december was Sinterklaas met
zijn Pieten in ons clubgebouw aan de Kotkampweg.
Ongeveer 120 kinderen met ouders, opa’s en oma’s, leiders en trainers hadden in spanning op de Sint zitten
wachten. De kids gingen allemaal met een prachtig cadeau weer naar huis.
De Kerstbingo van 13 december moest bij het schrijven
van dit SV-stukje nog plaatsvinden.
Onze verdere AGENDA :
Zaterdag 28 december - 15.00 uur
Oudejaarsborrel in ons clubgebouw - de SV verzorgt de
oliebollen en hapjes
Zaterdag 4 januari - 13.30 uur
Martin Visser Snertloop : afstanden 1 km - 2,8 km (nieuwe afstand!!) - 5,9 km
Loop mee samen met je team, familie en vrienden!!!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een prachtig en gezond 2020!!!
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Najaarskampioenen

Sparta JO11-8

Sparta JO11-7
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SCHOONHEIDSINSTITUUT
Het doet je goed,
dat voel je.
De schoonheids-specialist.
Je wordt er weer mens van.
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Sparta MO11-1
Zaterdag 15 december konden nog drie teams, Sparta JO11-3, Sparta JO13-4 en Sparta MO15-1, kampioen worden.
Kampioensfoto’s konden helaas in dit nummer van Sparta Klanken niet meer mee genomen worden omdat het clubblad al bij de drukker lag. Wel zijn de teams te bewonderen bij een kampioenschap op facebook van Sparta.

Kennismakingstraining Sjors Sportief
Het aanbod om ter kennismaking gratis 4 trainingen deel te nemen
geldt bij Sparta het hele jaar door.
Daarnaast neemt Sparta dit jaar deel aan Sjors Sportief: alle basisschoolleerlingen in Enschede kunnen van dit aanbod gebruik maken en kiezen uit
een uitgebreid aanbod van sport en cultuur.
In het geval van Sparta bestaat het aanbod uit deelname aan een speciaal
kennismakingsarrangement, bestaande uit vier gratis trainingen. Op deze
wijze kunnen kinderen ervaren of voetbal iets voor hen is.
Woensdag 6 november ging in dat kader een groep met 15 deelnemers
van start bij Sparta. Paul Middag verzorgde de training en de ouders
werden welkom geheten en geïnformeerd over Sparta door
verenigingsmanager Tom van Veen.
Het resultaat is dat 1 deelnemer inmiddels in doorgestroomd naar de
Spartaantjes en dat 7 deelnemers in februari een structurele trainingsgroep
gaan vormen. In deze groep kunnen dan toekomstige aanmelders, inmiddels al weer een vijftal, voor Sjors Sportief instromen.
Voor meer informatie kan contact op worden genomen met onze verenigingsmanager Tom van Veen,
verenigingsmanager@sparta-enschede.nl. tel. 06 86847041
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Welkom bij Kapsalon Gerard te Enschede
Onze Kapsalon bestaat al sinds 1938 en heeft
sindsdien bewezen het kappersvak te verstaan.
Sinds jaar en dag komen de tevreden klanten graag
naar Kapsalon Gerard in Enschede voor de goede
service en kwaliteitsproducten waar
Kapsalon Gerard bekend om staat.
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
professionele medewerkers wordt uw bezoek aan
onze kapsalon een prettige ervaring.
Padangstraat 66 7535 AE Enschede
Telefoon 053 - 432 48 72
e-mail: info@kapsalongerard.nl
www.kapsalongerard.nl

Start 1 km 13.15 uur
Start 2,8 km 13.30 uur
Start 5,9 km 13.50 uur
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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

Geslaagd Hummelkestoernooi 2019
Na een afwezigheid van een jaar vond op woensdag 23 oktober het Hummelkestoernooi weer plaats op de
velden van Sparta. Een paar foto’s van deze geslaagde morgen hier onder.
Meer foto’s zijn te vinden op www.sparta-enschede.nl.

| Sparta Klanken december 2019 - 33 |

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


tijdelijke- of permanente opslag
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verwarmde units



camera- en alarm beveiligde ruimtes



diverse afmetingen
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AUTO RADIATEUREN SERVICE

BENNIE DE VRIES

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

onbetwist de specialist

AUTO RADIATEUREN
te warm - lekt - verstopt?

Daar heb je specialisten voor.
Binnen een dag klaar (2 jaar garantie)
Ook montage van waterpompen en koppakkingen.
Ook specialisatie opgebied van oldtimers en industriekoelers.

...met de juiste mensen aan tafel.
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Hunenveldlaan 130
7576 ZR Oldenzaal
Tel 085 7606080

LID VAN DE
Business Club

mobiel 06 523 77 005
info@asap24-7.nl
www.asap24-7.nl

Sinterklaasfeest JO9, landenteams en Spartaantjes
Meer foto’s van het Sinterklaasfeest op www.sparta-enschede.nl
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Sparta seniorensoos 20 november 2019
Voor (alweer) de 39e keer in het bestaan werd op woensdag 20 november de Sparta Seniorensoos georganiseerd.
Het is iedere keer weer een vreugde om zoveel oud Spartanen te zien in het clubhuis van de vereniging. “Ze komen van heinde en ver“ is hier echt van toepassing. Van
Den Helder tot Geulle, van Heemstede over Apeldoorn
naar Enschede en omgeving.
Oude bekenden kom ik tegen zoals de mannen van de
organisatiecommissie, Hein en Tjeerd Veenstra, Dick
Buddingh, Jaap Baas, Harry Stukker, Koos Fahner en Dick
Bertram. Laatstgenoemde moet mij er altijd nog even
fijntjes op wijzen, dat hij mij tijdens een oefenwedstrijd
tussen het eerste elftal en de A1 jeugd de bal tussen de
benen doorspeelde. Dat was 1965/1966 denk ik. Mooie
anekdotes komen tijdens de seniorensoos weer langs.
Gerard, als voorzitter van de soos, opende op zijn gebruikelijke wijze het bal der senioren. Helaas moest ook nu
weer een minuut stilte in acht worden genomen, dit keer
ter nagedachtenis aan Hemmy Holtkamp, die op 78-jarige leeftijd (twee dagen voor zijn verjaardag) op 30 oktober overleed. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat hij

naar de seniorensoos kon komen. Het zou voor Hemmy
de 32e keer geweest zijn. Dat hij ruste in vrede.
Na de inleidende beschouwingen van Gerard kreeg verenigingsmanager Tom van Veen het woord. Hij zou het
kort houden, mede in opdracht van Gerard. Nu zijn er
in de Nederlandse taal veel begrippen die relatief zijn.
Duur, heet, koud, lang en ook kort. Nou, beste mensen,
ik kan je verzekeren, dat het woord ‘kort’ bij de meesten
van de soos een andere betekenis heeft dan bij Tom. Ik
zag er al een paar driftig op hun horloge kijken. Nu kan
het natuurlijk zijn, dat er iemand op z’n horloge kijkt om
te weten of het nog loopt, maar zoveel...
Het was overigens wel heel nuttig en wetenswaardig dat
hij vertelde. Hij roemde o.a. de vrijwilligers van Sparta in
de organisatie rondom de kampioenswedstrijd Sparta DOS Kampen. Samenwerken: ook een sleutelwoord binnen Sparta. Zeker met de andere bewoners/partners van
het Schreurserve, zoals Vosta en de postduivenclub. Tom
is in- en extern enorm druk met Sparta.
In samenwerking met de gemeente, de overige partners
en Sparta wordt gekeken naar de bespeelbaarheid van
de velden, het parkeren op zaterdag en mede daardoor
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de veiligheid op de Kotkampweg. Ouders van jeugdleden betrekken bij het elftal van hun kind is ook een item
dat bij Tom (lees Sparta) hoog op het verlanglijstje staat.
Trots is Tom op het feit, dat er samen met de partners
van het Schreurserve is gekozen voor de benoeming van
vertrouwenscontactpersonen, die beschikbaar zijn voor
alle verenigingen, die het Schreurserve gebruiken.
Na Tom kwam de voorzitter van de jubileumcommissie 100 jaar Sparta, Erwin Haveman, aan het woord. Hij
vertelde hoe de vlag erbij hangt in verband met de viering van het 100-jarig bestaan. April 2021 is de maand
van het jubileum. Toernooien en andere bijeenkomsten
voor jong en oud van Sparta. Voor de seniorensoos
heeft hij dan een verrassing in petto. Als onze gezondheid het toelaat gaan we dat allemaal meebeleven.
Hierna kon Gerard eindelijk het verlossende woord spreken om ons een glaasje laten inschenken door het hardwerkende team achter de bar. Henriette, Henry, Marijke
en Arie super bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn. Gerard vertelde ons, dat Henri Goossen ziek is. Hij zal door
de commissie verblijd worden met een bos bloemen.
Wat volgde was een kakofonie aan geluid van gesprekken onder de Sparta senioren. En dan gaat de tijd snel.
Tegen een uur of één nam Gerard weer het woord om
“de lunch“ aan te kondigen. Dit keer een geweldig
stamppotbuffet met alles erop en eraan. Boerenkool,
hutspot, zuurkool, balletjes gehakt, een stuk worst en
speklappen. Het kon niet op. Dank daarvoor aan de slager en het team.
De organisatiecommissie organiseerde na de pauze
een kleine quiz die de familie Tuinbeek in elkaar had
gedraaid. Gouwe ouwe- en Nederlandstalige muziek,
waarvan je de artiest moest raden. Vervolgens somde
Cor een aantal woorden op, waarvan wij de betekenis

moesten op schrijven. Ik weet niet wanneer Cor deze
woorden heeft bedacht en opgezocht. Dat zal vast in
zijn tijd zijn geweest toen hij nog als ambtenaar op het
stadhuis werkte.
Na de quiz was het tijd voor de traditionele verloting. Bij
binnenkomst had iedereen een lootje gekregen. Hein
Veenstra en Herman Timp waren de ceremoniemeesters.
Hein met de microfoon en een wandelkaart en Herman
met een tas, waarin de tegenlootjes waren gedaan. Het
viel mij (en aan de bar nog een paar senioren) op dat de
commissieleden en de mensen achter de bar aardig vaak
in de prijzen vielen. Het gerucht gaat dat de tas van Herman geprepareerd was met twee vakken…
Om een uur of drie gaf Gerard het sein, dat deze bijeenkomst ten einde was. Nog een drankje aan de bar en iedereen ging zijn/haars weegs. Handje schudden, jas aan
en voor de meesten op de fiets (gelukkig wel) naar huis.
Het was weer een bijzonder geslaagde bijeenkomst van
de seniorensoos van Sparta Enschede. Op naar de 40 volgend jaar op woensdag 15 april 2020. Ik ben er weer bij.
Misschien kom ik dan ook wel met de fiets. Commissieleden, barmedewerkers, (oud) Spartanen, hartelijk dank
voor deze mooie dag. Sparta, wat een club!
En dan tot slot om over na te denken:
Hij, die in het verleden leeft, heeft geen oog voor de toekomst;
Hij, die alleen voor de toekomst leeft, heeft van het verleden niets geleerd;
Dus… Leer van het verleden, gebruik dat heden en kijk
uit naar de toekomst!
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Gert List

ADRESSEN
Algemeen bestuur cvv Sparta
Voorzitter

Overige
tel.

Beheerder clubgeb.

Alex van Erven

tel. 06-46328036

tel. 06-53581674

Beltona toernooi

Daan Wevers

tel. 053-4343379
tel. 06-23911147

Secretaris

Paul Wibier

Penningmeester

Wim Bakker

tel. 06-51542585

Webteam

Klaas Friskus

Algemeen

Renske v.d. Lippe

tel. 053-4336751

Webteam

Jeroen Hembrecht tel. 06-37648972

Accommodatie

Peter Friskus

tel. 06-34559945

Algemeen

Frank Bakker

tel. 06-24322986

Ledenadministratie

administratie

tel. 053-4354518

Verenigingsmanager Tom van Veen

tel. 06-86847041

Clubgebouw

tel. 053-4354518

Supportersvereniging
Voorzitter

Hugo Walhof

tel. 06-54917152

Secretaris

Yordie Klonne

tel. 06-34557073

Penningmeester

Johnny v.d. Velde

tel. 06-51595925

Secretaris

Jan H. Gosseling

tel. 06-52455200

Sparta website

www.sparta-enschede.nl

Businessclub Sparta

Account-functionarissen
Facilitaire zaken
Medische faciliteit
Vrijwilligerscoörd.

Peter Friskus

tel. 06-34559945

Peter Coppens

tel. 053-4787879

Senioren soos

praktijk

tel. 053-432 68 94

Voorzitter

Gerard de Graaf

053-4303730

Renske v.d. Lippe

tel. 053-433 67 51

Secretaris

Cor Tuinbeek

06-14928680

Penningmeester

Frank van Dorp

074-2776092

Technische commissie
Voetbalzaken

Paul Middag

tel. 06-52377005

E mail adressen

Senioren prestatie

Chris Muis

tel. 06-83364045

Algemene info

info@sparta-enschede.nl

Beloften competitie

Chris Muis

tel. 06-83364045

Voorzitter

voorzitter@sparta-enschede.nl

Senioren overige

Marcel Meinsma

tel. 06-20607708

Secretaris

secretariaat@sparta-enschede.nl

Jeugdteams prestatie

Leon Schmitz

tel. 06-17022607

Penningmeester

penningmeester@sparta-enschede.nl

Opleidingen

Leon Schmitz

tel. 06-17022607

Clubblad

klanken@sparta-enschede.nl

Sponsoring

sponsoring@sparta-enschede.nl

Webmasters

webmaster@sparta-enschede.nl

Businessclub

bcs@sparta-enschede.nl

Jeugdteams recretatie
JO19 t/m JO13

vacant

Meisjesvoetbal

Paul Middag

Jeugdleiders/ouders

Ronald Westerman tel. 06-14928257

Onderhoud opstallen onderhoud@sparta-enschede.nl

Scheidsrechters

Tonnie ter Huerne

Vrijwilligers

tel. 06-52377005
tel. 06-43100056

Wedstrijdsecretarissen
Senioren 3 t/m 7

p/a Sparta di/vr

tel. 053-435 45 18

Junioren

p/a Sparta di/vr

tel. 053-435 45 18

Pupillen

p/a Sparta di/vr

tel. 053-435 45 18

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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Jongbloed Fiscaal Juristen
Keuter Makelaars
Kroese Wevers Accountants
Pollemans & Walhof B.V.
Sectolin
Sessink administratie en belastingadvies
Aannemersberdijf H. Groen
Aannemersbedrijf Hannink B.V.
ASaP 24-7
Autobedrijf Sprakel
Baker Street Financials
Brookhuis busreizen
Cerriva
Darwin accountants | adviseurs
Daniels Huisman Advocaten
Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken
Ecobio Cleaning
Elzinga wonen
Esso Service Center Reink

Slagerij Busscher
Spraaq Advocaten
Stukadoorsbedrijf Muis
Supporters Vereniging Sparta
Tandenartsenpraktijk Zuiderval
Toner Store
TQM Systems
Van der Molen beveiligingstechniek
VDM Cars
Velo v.d. Bij Installatiebedrijf B.V.
Verfgroothandel Olde Scheper B.V.
Visser speelgoed en decoraties
Voicedata IP communications

FOXX-design
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

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

