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Sparta dames kampioen 1997
Achter v.l.n.r.: Peter Jansen, Marloes van Loenen,
Elise Ooitink, Marloes Davina, Mirella Lunding,
Kim, Wilma van Oostrum, Kauter Zinad.
Voor v.l.n.r.: Nienke Jouwsma, Manon Reeders,
Mirjam Friskus,, Charissa Gommer, Else Giesen,
Marcia van Doeselaar, Wendy van der Meulen.
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Zo vader, zo zoon, 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

25

Sparta 2 staat dit seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Tim Rosink. Na ruim een half seizoen actief
te zijn heeft hij inmiddels het team, maar ook de vereniging Sparta goed leren kennen.

29

Zaterdagmiddag 7 maart, 17:00 uur. Locatie: Sparta
kantine. Trainer Geerco Holtkamp is net terug van het
uitduel van Sparta JO17-1 bij KVV Losser, waar medekoploper Losser JO17-1 met 2-4 werd verslagen.
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Beste clubleden,
Voor jullie ligt het juni-nummer van Sparta Klanken. Onze laatste editie zou in maart zijn uitgekomen,
maar door de corona-crisis en alle noodzakelijk genomen maatregelen is dit niet gelukt.
De wereld om ons heen heeft een grote verandering doorgemaakt en ook ons verenigingsleven heeft
de laatste maanden daardoor aardig op de kop gestaan. Hopelijk heeft eenieder deze periode in goede
gezondheid doorstaan!
Met onze ‘nieuwe’ omgangsvormen zal het hopelijk mogelijk zijn om de komende tijd de draad weer op te
pakken.
Er wordt alweer getraind op de velden en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de organisatie
rondom het nieuwe voetbalseizoen 2020/2021.
In dit nummer van Sparta Klanken zijn enkele artikelen opgenomen die ten tijde van het maart-nummer
actueel zouden zijn.
We hebben gemeend deze artikelen niet aan te passen en in de oorspronkelijke vorm te plaatsen.
Veel leesplezier en hopelijk snel weer tot ziens op het Sparta-complex!
Redactie Sparta Klanken

En zo werd voetbal een bijzaak
Op 8 maart jl. had ik mijn voorwoord klaar voor de editie
‘maart 2020’ van Sparta Klanken. Naast wat teksten over
de sportieve prestaties en een doorkijk naar het seizoen
2020/2021 schreef ik:
‘Het gespreksonderwerp in deze tijd betreft het Coronavirus. Wij kunnen alleen maar hopen dat het geen invloed
gaat hebben op het verdere verloop van de competitie, met
alle nog onbekende gevolgen van dien’.
Enige dagen later zag onze wereld er al anders uit. Op
het moment van schrijven had de laatste wedstrijdbal
al gerold en ging onze vereniging letterlijk en figuurlijk
op slot. Een periode van onzekerheid begon, niet alleen
over de continuïteit maar vooral over het welzijn van
onze leden, vrijwilligers en overige betrokkenen.
Uiteindelijk heeft het tot 29 april jl. geduurd voordat de
eerste voetbalactiviteiten weer voorzichtig begonnen.
Met de nodige beperkingen en voorzorgsmaatregelen
wordt er vanaf dat moment weer getraind, een eerste

stap op weg naar de situatie zoals we die voorheen als
normaal beschouwden.
Vanaf deze plaats willen wij alvast onze dank uitspreken
aan onze vrijwillige toezichthouders die inmiddels 6
dagen per week de entree van ons sportpark bewaken
en zorgen dat de activiteiten plaats vinden volgens de
actueel geldende regels.
Fijn om te zien en ervaren dat velen de moeite nemen
om zich dienstbaar op te stellen ten behoeve van het
plezier van onze voetballende leden.
Ook een woord van dank gaat uit naar onze (jeugdige)
trainers die het mogelijk maken dat onze jongste jeugd
weer volop actief kan zijn op de woensdagmiddag en
zaterdagochtend.
Het sterkt hierbij onze voornemens dat de organisatie
rondom deze doelgroep tip top in orde moet zijn, dit is
immers de leeftijd waarbij de instroom van nieuwe leden
het hoogst is.
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En nu verder?
Aan de horizon gloort de stip dat ons clubgebouw vanaf
1 juli a.s. weer opengesteld kan worden. We zijn nog in
afwachting van de bijhorende voorwaarden en beperkende maatregelen. Dit moment zal een voorzichtig einde zijn van een periode waarin de onderlinge communicatie vaak op alternatieve wijze heeft plaats gevonden.
De volgende stip ligt vooralsnog op 1 september a.s.
Dit zou het moment moeten zijn dat er weer wedstrijden gespeeld kunnen gaan worden. We kunnen op dit
moment niet meer doen dan afwachten, het lot ligt niet
in onze handen behalve onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ons te houden aan de maatregelen en voorschriften.

bewust zijn dat we stapsgewijs het seizoen 2020/2021
tegemoet gaan. Het seizoen waarin we ons 100-jarig
jubileum gaan vieren, in welke vorm dan ook. Een seizoen vol uitdagingen en perspectief waarbij meerdere
jeugdteams (tot nu toe JO17-1, JO15-1 en JO13-1) op
divisieniveau hun competitie mogen gaan spelen. Ook
een seizoen om hopelijk nooit te vergeten, maar dan op
een andere wijze.
Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe
en hopen elkaar in goede gezondheid binnenkort te
ontmoeten. Blijf en/of kom er bij, alle hulp is welkom om
onze mooie club te laten stralen als nooit tevoren.
Namens het bestuur,
Frank Bakker

We willen graag, we willen graag meer maar moeten ons

KOTKAMPWEG AFGESLOTEN
Op maandag 15 juni is een aanvang gemaakt met de reconstructie van de Kotkampweg tussen het parkeerterrein
van Sparta tot aan de Lupineweg.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat de Kotkampweg is afgesloten t/m 17 juli.
Ons complex is tijdens deze periode uitsluitend te bereiken via de kant van de Oldenzaalsestraat, onze parkeerplaats
zal gedurende de gehele reconstructie bereikbaar blijven. Voor het brengen en halen van spelers voor trainingen
vragen we u om dit zoveel mogelijk met de fiets of lopend te doen. Als de mogelijkheden hiertoe niet aanwezig zijn
vragen we u om rekening te houden met deze tijdelijke situatie en de kinderen op de parkeerplaats in en uit te laten
stappen en niet midden op straat.
Wat gaat er gebeuren?
Het verkeersplateau voor de entree bij Sparta blijft bestaan. Tussen dit plateau en de Lupineweg wordt het asfalt
vernieuwd en komen er drie drempels. De huidige drempel bij de Lupineweg wordt vervangen en twee nieuwe
drempels worden toegevoegd, tevens zullen de “slingers” in de weg verdwijnen. Dit houdt in dat het een recht
doorgaande weg wordt en dat parkeren aan een zijde wordt gecreëerd d.m.v. 12 extra plaatsen aan de zijde van
Sparta. Tevens komt er aan de zijde van Tex Town Tigers een parkeerverbod. De aanpassingen moeten voor fietsers
en voetgangers de veiligheid vergroten.
We hopen op uw medewerking tijdens deze reconstructie.
Voor vragen omtrent deze reconstructie kunt u contact opnemen met Peter Friskus op 0634559945

| Sparta Klanken juni 2020 - 5 |

EXCLUSIEF
VOOR LEDEN VAN
Sparta Enschede

Onbeperkt
sporten
bij TRIFORA
(ﬁtness en groepslessen)

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

Oproep
Voor het jubileumboek 100 jaar Sparta zijn we nog op zoek
naar foto’s. Dit kunnen foto’s zijn van teams, bijzondere gebeurtenissen of teamuitjes en dan met name foto’s vanaf 1996
tot nu. We zijn in de gelegenheid om de foto’s bij Sparta te
scannen. Heb je deze digitaal dan kun je deze mailen naar
klanken@sparta-enschede.nl
Graag vermelden jaartal, team en de namen van de personen
die op de foto’s staan. We zijn van maandag t/m vrijdag van
8.30 uur tot 11.30 uur aanwezig bij Sparta. Kom gerust langs
met je foto’s, de koffie staat klaar. We scannen de foto’s direct
zodat je deze ook gelijk weer mee kunt nemen. Mocht je niet
in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan kunnen we een
afspraak maken, mail dan naar klanken@sparta-enschede.nl
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Team jubileumboek Sparta 100 jaar

Een klein stukje uit het jubileumboek 100 jaar Sparta.

Sparta is gestart met gescheiden inzameling afval
Met ingang van 15 februari is Sparta in het kader van een project voor scholen en verenigingen binnen de gemeente Enschede gestart met het gescheiden inzamelen van afval.
Zowel in het clubgebouw als langs de velden staan twee bakken voor inzameling van zogenaamd PMD-afval (verpakkingen) en restafval. Het PMD-afval wordt door een overeenkomst
met de gemeente gratis afgehaald, dit levert Sparta uiteraard
een financieel voordeel op.
Voorwaarde is wel dat het aangeleverde afval voldoet aan de
eisen en goed gescheiden moet worden. Zo horen de koffieen theebekers met opdruk bij het restafval gedeponeerd te
worden.
Aan iedereen het vriendelijke verzoek om hier tijdens het weggooien van afval goed op te letten !
Naast deze actie zal Sparta in samenwerking met de dagopvang van Estinea elke dinsdag een activiteit gaan uitvoeren
gericht op de inzameling van zwerfval. Hierover zullen nog nadere afspraken gemaakt worden met de gemeente.
Met deze- en andere activiteiten scoort Sparta hoog op het
gebied van duurzaamheid, dit is o.a. gebleken uit de uitkomst
van een scan die in het kader van het project de Groene Club
onlangs werd uitgevoerd.
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Sparta jeugdvoetbal in ontwikkeling!
Sparta wil graag dat haar jeugdspelers zich kunnen
ontwikkelen in een veilige en positieve sfeer die kenmerkend wordt voor onze gehele jeugdopleiding.
Leren doe je nu eenmaal het beste in een positieve
en stimulerende omgeving!
Op woensdag 22 januari is bij Sparta voor de begeleiding van de O13- t/m O19-jeugd een bijeenkomst Positief Coachen verzorgd door P&M Jeugdvoetbalbegeleiding uit Tilburg.
De beide docenten van deze bijeenkomst, Patrick en
Mark, hebben ruime ervaring opgedaan als docenten in
het onderwijs en als jeugdtrainers bij Willem II. Eén van
deze heren heeft zelfs nog Virgil van Dijk mogen trainen.
Door de beide heren werd een leerzame en interactieve
avond verzorgd met hier en daar ook interessante confrontatiemomenten. De deelnemers werden voorzien
van heldere inzichten alsmede mooie- en zeer bruikbare tips. Iedereen kreeg ruimschoots de gelegenheid
om vragen te stellen of zelf ook tips te geven. Er werden
onderling medailles uitgereikt voorzien van een compliment om te benadrukken wat er al goed gaat. Mooie
complimenten waren o.a. de interesse die we tonen voor
spelers buiten het voetbal om en het veranderen van
een team met tegenslagen in een team met kampioenen.

het voetbal is iets positiefs te vinden en te benoemen.
We hebben allemaal het beste voor met onze jeugd.
Een aantal tips die voorbij kwamen willen we jullie zeker
niet onthouden en hopen wij binnenkort merkbaar op
ons complex terug te vinden:
- Complimenteer als het kan (veraf ) en corrigeer als
het moet (dichtbij)
- Zoek de Messi in ELK kind
- Goed voorbeeld doet volgen
- De training is voor de trainer, de wedstrijd is voor
de spelers
- Ga uit van wat goed gaat
Wij danken de trainers, leiders en kaderleden hartelijk
voor hun interesse en aanwezigheid.
Mocht u interesse hebben in meer informatie over positief coachen informeer dan gerust bij Kaja Pieperiet
(stem van de jeugd) of Tom van Veen (verenigingsmanager). Wij hopen dat onze jeugd (nog meer) positiviteit
op- en rondom de velden mag ervaren. En denkt u eraan:
goed voorbeeld doet volgen!
Wij danken P&M Jeugdvoetbalbegeleiding (Patrick en
Mark) hartelijk voor hun begeleiding van deze avond en
het getoonde enthousiasme!

In iedere speler, in elk team en in elke vrijwilliger rondom
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Ode aan de scheidsrechter
Soms heb ik het helemaal gehad met het voetbal op televisie. Ik kijk met een schuin oog, maar het is vaak zo
dat ik na een aantal minuten er al weer wat anders op
zet. Tegenwoordig wordt de scheidsrechter geassisteerd
door de VAR. Als ik echter zie hoe deze VAR vanuit een
kleine studio haar werk doet, denk ik soms: scheidsrechter, negeer dat toch. Fluit je wedstrijd, maak je fouten,
dat is allemaal inherent aan het voetbalspel!
Een scheidsrechter moet een enorm verantwoordelijkheidsgevoel hebben en gepassioneerd zijn om te
kunnen doen wat hij of zij wekelijks doet. Het in goede banen leiden van een wedstrijd in het voetbal met
al haar belangen er omheen. Fouten maken hoort erbij,
dat doen de spelers immers ook. Sinds de intrede van de
VAR kan dit echter niet meer. Er wordt continu meegekeken over de schouders van de scheidsrechter heen en
dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Daarom in
dit korte artikel een ode aan de scheidsrechter.
In al onze wedstrijden bij Sparta hebben we een scheidsrechter nodig. Naast de mensen die vanuit de KNVB voor
onze wedstrijden worden aangesteld doen we daarvoor
een beroep op onze trouwe vrijwilligers. Of je nu de mini’s fluit, de A- of F-jeugd, onze meisjes of Sparta 6, het
spel moet gespeeld worden en vaak kan dat niet zonder
de inbreng van een scheidsrechter.

op onze vrijwillige scheidsrechters: geweldig werk verrichten jullie in onze vereniging, het kan niet genoeg gezegd worden! Het scheidsrechterschap moet een stimulans voor jongelui zijn die na hun actieve voetbalcarrière
nog een steentje willen bijdragen aan de continuïteit
van de club.
Het duurt niet meer zo lang, dan bestaan we 100 jaar.
En hoe ouder ik word, hoe meer waardering ik krijg voor
de scheidsrechter. Je incasseringsvermogen moet groot
zijn. Wanneer doe je het goed? Maar jullie gaan onverzettelijk, onwrikbaar door met je hobby. Ik vind dat geweldig. Ga door, ook nadat we ons 100-jarig bestaan hopen te vieren. Zonder jullie is het spelletje niet mogelijk!
Ik denk even na om woorden te zoeken die ertoe doen.
Maar ik hoop van ganser harte, dat u de bedoeling van
dit artikel begrijpt en waardeert.
Tenslotte, nog 1 keer: scheidsrechter bedankt! Bedankt
voor je inzet, voor de objectiviteit die je altijd toont. Het
wordt zeer gewaardeerd. Hulde, hulde en nog eens hulde!
Ab Bakker
Erevoorzitter CVV Sparta

Zonder een leidsman- of vrouw zou het een chaos kunnen worden. Zij verdienen voor het uitvoeren van deze
taak ons onvoorwaardelijk respect. Hun werk maakt het
mede mogelijk dat ongeveer 600 actieve leden hun geliefde spelletje bij Sparta kunnen spelen. Wat een verantwoordelijkheid, ga er maar eens voor staan. Dan zul je
zeker ervaren hoe moeilijk het is, je kan het haast nooit
goed doen.
Maar daarin ligt juist de uitdaging voor een scheidsrechter en daarom past alleen maar het woord respect hiervoor. Ik heb dat ook altijd gedaan, respect tonen voor de
scheidsrechter. Daarom ben ik buitengewoon lid van de
SEO (Scheidsrechtersvereniging Enschede en Omstreken). Dat is een erelidmaatschap en dat ontvang je als
de scheidsrechter vindt dat hij correct ontvangen wordt,
begeleid, gerespecteerd en gewaardeerd wordt. Dat
hebben wij als Sparta altijd perfect gedaan en zo doen
we het nog steeds.
In dit korte artikel wil ik echter alle schijnwerpers richten
| Sparta Klanken juni 2020 - 11 |
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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

Zo vader, zo zoon
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 andere niet-voetbal zaken komen aan bod.
Deze keer brengen we de familie De Langen in beeld. Vader John voetbalt in 35+2 en zoon Vigo speelt in JO19-3.
John is inzetbaar als links- en rechtsbuiten. Vigo verdedigt het doel.
Tot nu toe was het zo in deze rubriek dat een zoon of
dochter bij Sparta ging voetballen omdat de vader al lid
was. Bij de familie de Langen ligt dat wat anders. John
speelde zo’n tien jaar zaalvoetbal bij een andere vereniging. Hij kreeg een blessure aan zijn kruisbanden en
heeft daardoor enige jaren niet gevoetbald. Vigo is mede
door zijn vader gaan voetballen, maar vooral toch omdat
hij het zelf een leuk spelletje vond.
De keuze voor Sparta was logisch, het was lekker in de
buurt en de vriendjes van Vigo speelden er ook. Vigo is
inmiddels 12 jaar lid. Toen Vigo twee jaar bij onze vereniging voetbalde kreeg John ook weer de kriebels en
meldde zich aan als lid bij Sparta. In dit geval was de
zoon zijn vader dus eens voor.
Op mijn vraag of John op voetbalgebied veel van zichzelf terugziet in Vigo, antwoordt hij dat ze totaal verschillend zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met de positie
in het veld, maar ook met fysieke bouw. John geeft aan
dat hij in zijn jonge jaren wel wat sterker en zeker een
stuk sneller was dan Vigo. Een overeenkomst tussen hen
beiden is, dat ze absoluut niet tegen hun verlies kunnen.
“Mijn vader is altijd bloedfanatiek in het veld“, zegt Vigo.
“Hij is ook onze grensrechter en dan is hij mogelijk nog
fanatieker. Hij kan dan tot vervelens toe lopen coachen.”
Ik vraag John en Vigo wat zij de sterke- en zwakke punten van elkaar vinden. Snelheid en doorzettingsvermogen zijn de sterke punten van John, vindt Vigo. Koppen
kan hij wat minder, want hij is niet zo groot en hij kan
flink mopperen als het wat minder gaat.
Op zijn beurt geeft John aan dat Vigo goed is in de 1-op1-duels. Hij is niet bang, hoewel dat na een polsbreuk
twee jaar geleden wel wat minder is geworden. Hoge
ballen, de uittrap en concentratievermogen zijn aspecten waar Vigo volgens John nog aan moet werken. Bei-

Vigo en vader John Langen.
den zijn niet echt trainingsbeesten. John kan tijdens de
training op zijn tijd best fanatiek zijn, Vigo vindt trainen
echt een noodzakelijk kwaad.
Een vraag, die in deze rubriek ook altijd gesteld wordt
is wat vader en zoon belangrijker vinden, de eerste-,
tweede- of derde helft. Vigo zegt dat voor zijn vader tegenwoordig de derde helft het belangrijkst is, hoewel
hij nog altijd graag een potje wil winnen. John ziet dat
voor Vigo de derde helft steeds belangrijker wordt. “Dat
is ook mooi“, zegt hij, “op ons niveau is voetbal tenslotte ook een sociaal gebeuren.” De mooiste goal die John
gemaakt heeft komt uit zijn zaalvoetbaltijd. Hij kan hem
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nog precies beschrijven. Vanuit een corner werd de bal
voorgegeven en terwijl hij opsprong, scoorde hij achter
zijn standbeeld langs. Tegenover dit hoogtepunt staan
ook wel een paar blunders, zoals diverse eigen doelpunten. Vigo luistert lachend mee, dit is de eerste keer dat
hij de hoogte- en dieptepunten van zijn vader ervaart.
Voetbal is in huize De Langen niet alles wat de klok slaat,
het valt wel mee volgens de heren. De vrouw des huizes
denkt daar anders over. Zodra er gras op de tv is wordt er
gekeken volgens haar. Ze heeft er overigens geen moeite mee, want ze kijkt mee of pakt een boek. Op zondag
worden er wat wedstrijden gekeken. De Europese wedstrijden worden niet overgeslagen en zaterdagavond
kijken vader en zoon altijd samen Match of the Day op
de BBC.
Even een moeilijk puntje voor de FC Twente-fans onder
ons. John en Vigo zijn fanatieke Ajax-supporters. Ze hebben jarenlang een jaarkaart gehad en gingen dan om
de week naar Amsterdam. Tegenwoordig volgen ze hun

club voornamelijk via de tv. Elke twee jaar gaan vader
en zoon naar Londen om een wedstrijd uit de Championship te bekijken, dat zijn altijd hartstikke mooie dagen.
John vindt dat hij bereikt heeft in zijn voetballoopbaan
wat hij wilde. Dat is zeker het geval in de zaal. Hij is daar
begonnen in de 4e klasse en heeft uiteindelijk op 1e
klasse niveau gespeeld. De ambitie van Vigo is vooral
plezier in het voetbal te hebben, samen met de jongens
waar hij nu mee speelt.
Een grote wens van John kwam afgelopen seizoen uit. In
het Kelderklasse-toernooi stond hij samen met Vigo in
het veld. Het niveau was niet best, maar het was geweldig om eens samen in teamverband te voetballen.
John en Vigo, bedankt voor jullie medewerking!
Hans Jongman

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
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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 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
Tel. 053 - 475 35 00

Van de jubileumcommissie: verleden, heden en toekomst
In 2021 wordt Sparta Enschede 100 jaar! Nog minder
dan een jaar te gaan. Op 21 april 2021 is de verjaardag, maar het hele feestjaar door zijn er activiteiten
voor iedereen. We zijn volop bezig met de uitwerking
van alle plannen en hiervan zullen we steeds een tipje van de sluier oplichten.

de periode voor 1940. En nu zijn we in 2020 een vitale vereniging in Enschede met maar liefst 54 spelende
teams.
We misstaan niet in het onderstaand rijtje van Enschedese 100-jarigen, waarvan Hercules en Enschedese Boys
helaas niet meer bestaan:

De volgende activiteiten staan al gepland:
2 januari 2021 Aftrap van het jubileumjaar voor alle
leden
21 april 2021 Herdenking van de overleden Spartanen
23 april 2021 Receptie
24 april 2021 Feestavond voor senioren en A-jeugd
Verder komen er (sportieve) activiteiten voor jeugd, senioren, seniorensoos en oud-leden. Er komen promotieartikelen die je als echte Spartaan wilt hebben, zodat er
ook blijvende herinneringen zijn. We houden de spanning over de vele activiteiten er nog even in. Via een vernieuwde pagina op de website van Sparta en via andere
media zullen we jullie volop informeren. In 2021 zullen
ook de inwoners van Enschede weten dat ze met Sparta
er een vitale 100-jarige bij hebben. Een vereniging waar
we trots op mogen zijn.
100 jaar is een prestatie van formaat!
Sparta zal in 2021 de tiende voetbalclub zijn die in Enschede 100 jaar wordt. Eilermark gaat ons in oktober
van dit jaar nog voor. Dit was ook onze eerste officiële
tegenstander na de oprichting op 25 april 2021. Het was
toen nog even wennen, want zowel Sparta 1 als Sparta
2 verloren met respectievelijk 5-0 en 6-0. Later zijn vele
winstpartijen en kampioenschappen gevolgd met als
hoogtepunten de Nederlandse kampioenschappen in

1885
1897
1898
1901
1906
1910
1910
1916
1920
1921

PW
De Tubanters
Hercules
Phenix
Enschedese Boys
Sportclub Enschede
Rigtersbleek
Emos
Eilermark
Sparta Enschede

Voor alle activiteiten is geld nodig!
Voor een dergelijke jubileumviering is veel geld nodig.
Er staan verschillende acties gepland om de begroting
voor alle activiteiten rond te krijgen. De Vriendenloterij
levert ons veel geld op. We zullen dan ook in mei nog
een derde belronde houden, maar je kunt ook nu al gaan
meespelen (zie de website onder 100 jaar Sparta). Als je
op een andere wijze wilt sponsoren, neem dan contact
met ons op. Rechtstreekse bijdragen mogen gestort
worden op rekening NL83INGB0000413298, ten name
van Sparta 100 Jaar. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Tot zover een (eerste) tipje van de sluier. Houdt de website, Sparta Klanken, de TV-schermen in de kantine en
andere media in de gaten om op de hoogte te blijven!
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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!
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Old Stars Walking Football bij
cvv Sparta gaat van start
Heerlijk met generatiegenoten nog lekker tegen een balletje trappen en sportief en gezond bezig zijn,
waarbij het sociale aspect ook een belangrijke rol vervuld. Dat stond een aantal (oud-)leden en de verenigingsmanager Tom van Veen van cvv Sparta voor ogen met de start van Old Stars Walking Football. Onlangs
kwamen zij bijeen en het enthousiasme om te starten was groot: “Dit moeten we bij Sparta van de grond
kunnen krijgen!”
En dat is gelukt: met ingang van woensdagmiddag 11 maart gaat een groep van 10 deelnemers, zowel
leden, oud-leden als nieuwkomers, van start. Om half twee is men aanwezig, om kwart voor twee wordt
begonnen met een warming-up en dan Walking Football van twee tot drie uur.
Old Stars Walking Football richt zich globaal op de doelgroep zestig-plus. Kenmerken zijn dat er niet gerend
mag worden, slidings verboden zijn en dat de bal niet boven heuphoogte mag komen. Na een wat aarzelend begin schieten in Nederland, maar zeker ook in de regio Twente het aantal initiatieven als paddenstoelen uit de grond.
Belangstelling om mee te doen? Het een keer proberen? Kom dan op woensdagmiddag bij CVV Sparta,
Kotkampweg 44 en doe een keer mee.
Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Tom van Veen 06 86847041
mail verenigingsmanager@sparta-enschede.nl.

Even voorstellen

Sparta probeert een rol te spelen in het opleiden
van enthousiaste jongeren. In deze Sparta Klanken
stelt onze nieuwe stagiair Tim Sprakel zich voor:
Hoi, ik ben Tim Sprakel (23 jaar) en loop het komende half jaar stage bij Sparta. Als voetballer ben ik
actief bij Sparta in het tweede elftal. Ik volg de opleiding Sportkunde op het Windesheim in Zwolle.
Sportkunde is een opleiding die zich richt op de
management- en organisatiekant van de sport. Om
een goed beeld te krijgen van het werkveld loop
ik mee met Tom van Veen, de verenigingsmanager
van Sparta. Op de maandag, dinsdag en woensdag
ben ik aanwezig op de club, om te werken aan mijn
opdrachten die ik vanuit Sparta heb gekregen.
Mijn stage opdrachten zijn gericht op het verminderen van het trainerstekort in de jeugd en het tot
stand brengen van een E-gaming evenement.
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“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Pedro Swier

Vredehof Uitvaartverzorging

Bel 088 1198 200

www.vredehof.nl

Oldenzaalsestraat 340 7523 AJ Enschede Telefoon 053-435 82 19

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

Davide en Matteo Poledda:
Vastberaden op weg naar herstel
Zaterdag 15 februari maakte Davide Poledda na een
herstelperiode van bijna 1,5 jaar weer zijn opwachting in een competitiewedstrijd. In de wedstrijd van
Sparta 2 tegen Vroomshoopse Boys mocht hij in de
zeventigste minuut invallen en kon na lange tijd eindelijk weer voetballen in competitieverband. Een
mooi moment voor Davide en hopelijk het begin van
betere tijden. Niet alleen voor hem, maar ook voor
zijn broer Matteo.
September 2018 was een rampmaand voor Davide en
Matteo. Beide broers waren vol ambitie weer begonnen
aan de voorbereidingen op het nieuwe voetbalseizoen
toen het noodlot toesloeg. Op 15 september verstapte
Matteo zich in de warming-up voor een oefenwedstrijd
in de voorbereiding. “Mijn onderbeen leek weg te zakken van mijn bovenbeen. Het was een heel raar gevoel.
De volgende dag was mijn knie enorm dik geworden en
ik kon nauwelijks lopen. Na onderzoek in het ziekenhuis
kreeg ik op 22 oktober van de specialist te horen dat
mijn voorste kruisband was afgescheurd.
Ik ben in januari 2019 geopereerd en hierna brak een lange revalidatieperiode aan”. Waar zijn herstel aanvankelijk
goed leek te verlopen was een tweede operatie noodzakelijk om littekenweefsel te verwijderen. Dit zorgde voor
een nieuwe terugslag.
Het onwaarschijnlijke gebeurde twee weken na de blessure van Matteo: ook Davide verstapte zich, dit keer in
de competitiewedstrijd van Sparta in Zwolle tegen SVI.
Ook hier was een afgescheurde kruisband uiteindelijk de
diagnose van de specialisten, waardoor Davide ook al in
januari 2019 geopereerd moest worden. Een stukje van
zijn hamstring werd gebruikt om een volledige nieuwe
kruisband te maken. Na deze complexe ingreep startte
een lang herstel voor beide broers die gedurende die tijd
dus in hetzelfde schuitje zaten.
In sportief opzicht waren deze blessures een forse streep
door de ambities van beide broers. Spelend vanaf de
F-jeugd ontwikkelden Davide en Matteo zich bij Sparta
tot echte voetbaldieren en stroomden ze met veel succes door de jeugdopleiding. Een fijne lichting spelers viel
samen en sportieve hoogtepunten waren er volop voor
de beide broers. Zo speelden ze samen op landelijk divisieniveau in de B-jeugd en als afsluiting van de jeugdja-

15 februari: Davide Poledda staat gereed voor zijn terugkeer op de velden. De zon gaat schijnen!
ren werd het kampioenschap in de A-jeugd hoofdklasse
behaald. De overgang naar de senioren verliep aanvankelijk met ups en downs.
Matteo koos na een eerste jaar in Sparta 2 voor een overgang naar Eilermark, maar keerde na een seizoen alweer
terug op het vertrouwde nest. Davide bleef bij Sparta en
eenmaal herenigd groeiden beide spelers in het eerste
seizoen onder trainer Jeroen Niks uit tot volwaardige basisspelers in de hoofdmacht van Sparta. In de aanloop
naar het seizoen 2018/2019 ging het dus echter mis.
Terugkijkend op deze periode zijn de broers eensgezind:
“Het was soms enorm zwaar, maar we zijn gek op
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Schoenreparatie
Kledingreparatie
Sleutelservice
De sleutel naar kwaliteit
Winkelcentrum Deppenbroek, tel. 053-2317361
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voetbal. We zijn altijd fit geweest en hebben nooit zware blessures gehad. Na de blessures waren we bijna elke
dag in de week te vinden in de sportschool of op het
veld om te werken aan ons herstel”.
Waar Davide de eerste minuten in competitieverband nu
weer heeft gemaakt zal Matteo nog even geduld moeten hebben. Makkelijk heeft hij het er niet altijd mee: “Ik
ben natuurlijk blij voor Davide dat hij weer kan spelen,
maar zelf wil ik ook weer aan de slag. Op dit moment kan
ik tijdens de trainingen weer rustig wat met de bal doen,
maar echt onder volle weerstand spelen is nog niet mogelijk”.
Hopelijk zal Matteo in de komende periode ook zijn herstel kunnen volbrengen, zodat we beide broers weer
samen in de selectie van Sparta kunnen zien voetbal-

len. Vragend naar verdere plannen op voetbalgebied
is hun mening, zoals het een echte tweeling betaamt,
gelijkgezind: “We willen graag zoveel en zo hoog mogelijk actief zijn op voetbalgebied. Onze droom was en is
nog steeds om een periode in Amerika te spelen, maar
natuurlijk moeten we eerst allebei fit worden. Dromen
kan natuurlijk, maar we moeten wel realistisch zijn. Eerst
terugkomen en voetballen bij Sparta en dan kijken we
wel verder”.
Vanuit Sparta kunnen we niks anders dan veel bewondering hebben voor het doorzettingsvermogen van de
beide broers en we hopen jullie allebei snel weer op de
velden terug te zien! Davide en Matteo onderhouden
een eigen kanaal op YouTube genaamd Poledda Soccer.
Daar zijn veel filmpjes te zien, o.a. over het herstel van
hun blessures. Neem een kijkje!

Vertrouwenscontactpersonen
Ontmoetingspark Schreurserve
De gebruikers van Ontmoetingspark Schreurserve (Sparta, Vosta en PV de
Zwaluw) zijn een onderlinge samenwerking aangegaan om vertrouwenscontactpersonen aan te stellen.
Voel jij je binnen je team of vereniging niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden
buitengesloten, gepest, gediscrimineerd of misschien wel om een andere reden?
Zijn er problemen in het contact met een clubgenoot, je trainer of leider die je zelf
niet met hen durft bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd
goed kunt concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op
de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert sporten
meer stress op dan plezier? Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens
mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet?

Francis Bakker

Neem dan contact op met één van onze vertrouwenscontactpersonen, Francis Bakker of Tim Boers. Zij zullen in vertrouwen met je praten en kijken hoe ze je kunnen
helpen.Je kunt Francis en Tim bereiken op het volgende
mailadres: vcpschreurserve@gmail.com
Natuurlijk kan het voorkomen dat Francis en Tim, bijvoorbeeld tijdens een vakantie,
niet direct bereikbaar zijn of kunnen reageren. In dit geval kan dan contact worden
opgenomen met de verenigingsmanager van Sparta, Tom van Veen,
telefoon 06-86847041 of mail verenigingsmanager@sparta-enschede.nl
Hij zal dan onder dezelfde condities en in nauwe samenspraak met de betrokkenen
zorg dragen voor een passende afhandeling van jouw vraag of probleem.
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Sparta 2 trainer Tim Rosink: Aandacht voor talent
Sparta 2 staat dit seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Tim Rosink. Na ruim een half seizoen actief te zijn heeft hij inmiddels het team, maar ook de
vereniging Sparta goed leren kennen. Tijd dus voor
een kennismaking en het weergeven van zijn eerste
indrukken.
Met een leeftijd van slechts 26 jaar is Tim nog een relatief
jonge trainer. Na zelf als voetballer nog actief te zijn geweest bij Rigtersbleek en Achilles Enschede maakte hij,
mede door veel blessures, al snel de keuze om trainer te
worden. Na het volgen van de TC3-trainersopleiding bij
Rigtersbleek maakte hij de overstap naar Sportclub Markelo waar hij twee seizoenen de JO13-selectie trainde en
zijn TC2-diploma behaalde, in combinatie met een stage
bij de eerste selectie van Markelo. Na nog een seizoen de
JO19-selectie te hebben getraind kwam Tim in de aanloop naar het huidige seizoen in gesprek met Sparta en
werd hem de positie van trainer van ons tweede elftal
aangeboden. Een leuke en succesvolle periode in Markelo sloot hij hiermee af en keerde terug naar Enschede.
In zijn dagelijks leven volgt Tim na zijn hbo-studie momenteel een traineeship bij de ALDI-winkelketen voor
de positie van district manager. Tim woont samen in Enschede met zijn vriendin Angelle.
Een blik op de ranglijst leert dat Sparta 2 zich op dit moment in de middenmoot van de reserve eerste klasse
bevindt. De ploegen onderin lijken op veilige afstand
te staan, maar Sparta mag zich nog niet zeker van klassebehoud rekenen. Tim: “We hebben het best lastig in
deze competitie. Door een smalle selectie en een aantal blessures moeten we vaak van week tot week kijken
hoe we de groep voor zaterdag kunnen samenstellen.
Dit gebeurt in goed overleg met de trainers van de andere teams, maar komt natuurlijk het spel niet altijd ten
goede.” Hoogtepunten waren er dit seizoen echter ook:
“Thuis tegen Vroomshoopse Boys 2 speelden we geweldig. Het team stond goed, alles viel op zijn plek en we
speelden de tegenstander totaal van de mat, eindstand
6-1.” Met tegenstanders als WHC, SVZW en Go Ahead
Kampen is het niveau van de eerste klasse zeker niet
te onderschatten. Met een mix van jonge spelers, maar
ook enkele ervaren krachten probeert Sparta 2 dit seizoen klassebehoud zeker te stellen en sportief de nodige
stappen vooruit te maken.
Veel voldoening haalt Tim uit het werken met de aan-

stormende talenten uit de jeugd. Hij is dit seizoen ook
verantwoordelijk voor het beloftenteam en dit team
doet het erg goed. Met louter overwinningen in de poulefase is de knock-outfase nu aangebroken. Het heeft er
alle schijn van dat Sparta zich op eigen kracht gaat plaatsen voor de finaledag. Tim is positief over de aanstormende jeugd: “Er komt een hele mooie lichting spelers
aan waar Sparta de vruchten van kan plukken. Belangrijk
is wel dat deze jongens goed begeleid worden in hun
overgang naar de senioren en dat we erin slagen om de
jeugd structureel op een hoger niveau te laten voetballen.”
Tim heeft zijn contract bij Sparta inmiddels verlengd.
Dat betekent dat hij ook komend seizoen trainer zal zijn
van Sparta 2. Ook de volledige begeleiding rondom het
team heeft inmiddels toegezegd, assistent-trainer Marcel Meinsma, teamleider Marco Snippe en verzorger Sipke Havinga. Dit zorgt gelukkig voor de nodige stabiliteit.
Over de club Sparta is Tim positief gestemd: “Sparta is
een gezellige vereniging die ook zeker ambitie uitstraalt.
Ik heb het hier erg goed naar mijn zin en we gaan er alles doen om goede prestaties neer te zetten en spelers
beter te maken!”
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Selectie Sparta op wintersport in Oostenrijk
In het eerste weekend van 2020 heeft de selectie van
Sparta de jaarlijkse ski-trip naar Oostenrijk beleefd.
Het was weer een geslaagd weekend.
Op donderdagochtend 2 januari werd er om 7:30 uur
verzameld bij Sparta. Met een groep van 35 personen
was de bus goed gevuld en vertrokken we om 8:30 uur
richting Wagrain dat vlak bij Flachau ligt. Volgens de kenners is het daar een goed skigebied met 235 km piste
en vele Apres-Ski mogelijkheden. Dus ideaal voor onze
groep met top skiërs, middelmatige skiërs, beginners en
enkele niet-skiërs.
De meeste deelnemers waren goed te pas en dat moest
ook wel voor een ritje van 12 uur in de bus. De eerste tussenstop was in Soest (Sauerland) waar de beentjes even
gestrekt konden worden. De tweede stop was bij Feucht,
waar diverse zaken geleegd konden worden. Oorzaak
was een koelbox vol met frisdrank en overheerlijke hapjes van Jacco Baas waar maar geen eind aan leek te komen. Er werd van alles gedaan in de bus. Van pokeren,
films kijken, muziek luisteren tot voorbereiden op het
skiën. Na een derde stop bij de Chiemsee kwamen we
aan op onze bestemming in Wagrain waar alles wit was.
Nadat de bus was uitgepakt en de kamerindeling bekend gemaakt werd konden we nog aanschuiven voor
een warme maaltijd. Daarna werd het dorp bezocht en
konden we nog een wedstrijd van Liverpool kijken. Na
wat drankjes gingen we terug naar het hotel, maar dat
duurde wel wat langer dan de heenweg. We houden het
maar op een steile weg omhoog die voor de grootste

vertraging zorgde.
De volgende ochtend was bij het eerste ontbijt zowaar
iedereen op tijd aanwezig. Hierna gingen we met z’n allen lopend (ideaal hoor) naar de piste, waar de skipassen
werden gehaald en ski’s werden gehuurd. De omstandigheden waren top met veel sneeuw en goed weer. De
trainer en leider bleven beneden in de Kuhstall voor een
Apfelstrudel met slagroom en een cappuccino. Het werd
een heerlijke zonnige dag met veel ski plezier en aan het
eind een behoorlijke Apres-Ski.
Op zaterdagochtend misten we bij het ontbijt al enkele
deelnemers hetgeen niet zo vreemd was gezien de voorgaande avond. Uiteindelijk hebben we toch nog iedereen op de piste gekregen deze zaterdag. Het tempo lag
vandaag wat lager, maar we hebben vandaag ook weer
veel plezier gehad met z’n allen tot in de late uurtjes.
Op onze dag van vertrek was iedereen ’s ochtend weer
keurig bij het ontbijt aanwezig. Het had de hele nacht
gesneeuwd en 20 centimeter verse sneeuw op de pistes was het resultaat. Na enige mist brak de zon door en
werd het weer een prachtige dag. Tegen de avond was
het inpakken geblazen en rond 19:00 uur vertrokken we
weer richting Enschede, waar we maandagmorgen aankwamen. Een lekker ontbijt, mogelijk gemaakt door de
SV, wachtte ons bij Sparta en dat was een mooie afsluiting van een geslaagd weekend.
We willen graag iedereen bedanken die deze activiteit
mogelijk heeft gemaakt!
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Sparta JO17-1: nog 7 finales tot de vierde divisie
Zaterdagmiddag 7 maart, 17:00 uur. Locatie: Sparta
kantine. Trainer Geerco Holtkamp is net terug van
het uitduel van Sparta JO17-1 bij KVV Losser, waar
medekoploper Losser JO17-1 met 2-4 werd verslagen. Een belangrijke overwinning dus.

waarschijnlijk HHC Hardenberg zijn.”

Nu staan jullie alleen aan kop, daar ben je zeker wel blij
mee?
“Daar zijn we zeker blij mee. We spelen nu hoofdklasse
en willen graag promoveren naar de vierde divisie. Ik
heb mijn spelers gevraagd wat het doel moet zijn voor
dit jaar. Ze hadden allemaal maar 1 ambitie: kampioen
worden. Voetballend zit het bij onze ploeg wel goed,
maar we hebben nu nog 7 finales te gaan. Het zal dus
nog wel even spannend blijven.”

Even een stukje achtergrondinformatie: ervoor zorgen
dat alle jeugdspelers op het juiste niveau kunnen spelen
is al jaren een belangrijk punt van aandacht en discussie
bij de KNVB. Een belangrijk dilemma is het feit dat spelers steeds doorschuiven naar een volgende leeftijdscategorie. Als een team promoveert, dan is het team dat
het volgende jaar uitkomt in de hogere klasse voor een
belangrijk deel gewijzigd. De spelers die zijn doorgeschoven naar de hogere leeftijdscategorie zijn vervolgens afhankelijk van de prestatie van het team van het
jaar daarvoor. Een deel van de oplossing is gezocht in
de vrije inschrijving voor de hoofdklasse, waarbij teams
zich moeten bewijzen in het eerste deel van de competitie. Om ervoor te zorgen dat alle jeugdspelers op een
passend niveau kunnen spelen, streeft Sparta er daarom
naar om zoveel mogelijk eerste jeugdteams tenminste
op divisieniveau te laten uitkomen.

JO17-1 speelt nu in de hoofdklasse, zijn de krachtsverschillen groot?
“Wat je moet weten is dat op dit moment de hoofdklasse voor JO17 op basis van vrije inschrijving wordt
ingedeeld. De competitie is in twee delen gesplitst. In
het eerste deel van de competitie kunnen de krachtsverschillen groot zijn door de vrije inschrijving. Vervolgens
gaan alleen de eerste vijf door naar de competitie waarin promotie kan worden behaald. Je neemt het dan op
tegen teams die in een andere hoofdklasse bij de eerste
5 zijn geëindigd. We hebben trouwens in de eerste competitiehelft ook makkelijk gewonnen van KVV Losser.
Onze grootste concurrent voor het kampioenschap zal

JO17-1 heeft net een behoorlijk succesvolle bekercampagne achter de rug, waarin jullie het tot de laatste acht hebben geschopt. Een mooie prestatie! In het laatste wedstrijdverslag las ik dat Ermelo jullie “Waterloo” is geworden?
“Inderdaad! Teamleider Dennis Kel schrijft de verslagen
en die heeft het zo op een mooie manier verwoord. Met
DVS ‘33 troffen we een 4e-divisieploeg. Er was wel een
niveauverschil merkbaar maar we zijn zeker niet weggespeeld. Voor de spelers was deze bekercampagne een
mooie ervaring. Met de spelersbus naar Ermelo, dat vergeten ze nooit meer. Dennis kan aardig schrijven trouwens, misschien wel iets voor de redactie van de Sparta
klanken?”

Nou Geerco, hoe ging het in Losser?
“ Een prima overwinning. Zeker niet geflatteerd, maar
dik verdiend.”

Dat gaan we hem zeker vragen! Kun je iets
vertellen over je loopbaan bij Sparta? Je
loopt hier al heel wat jaartjes mee.
“Dat klopt. Vorig jaar was ik ook al trainer van JO17-1. Het jaar daarvoor ben
ik er een beetje ingerold. Mijn zoon
speelde in dat team en voor de laatste
zes wedstrijden was er nog een trainer
nodig. Dat heb ik toen op me genomen
en nadat mijn zoon naar een ander team
doorschoof ben ik het blijven doen. Om
mijn 16e kwam ik bij de A-jeugd van
Sparta vanuit LSV Lonneker. Een jaar later speelde ik bij het eerste. Daar ben ik
een aantal jaren gebleven. Vervolgens
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het pakhuus
Wilhelminastraat 28-30 te Enschede
Inlichtingen:
K . Claus 06-51316964
Kesler Makelaardij 074-2917628
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camera- en alarm beveiligde ruimtes
diverse afmetingen
eigen toegangssleutel

speelde ik bij de Graafschap en Sportlust Glanerbrug. Op
mijn 26e keerde ik terug bij Sparta. Mijn trainersloopbaan begon ik als assistent van Jan-Willem Holland en
later van Peter Schulte. Volgend jaar komt Peter Schulte
weer terug en gaat samen met mij JO17 trainen. We zoeken nog wel een assistent-scheidsrechter voor volgend
seizoen.”

Sparta heeft een grote jeugdafdeling, met veel talenten.”
Geerco bedankt en veel succes met de komende 7 finales!
Wim Mulder

En de ambitie voor volgend seizoen?
“De ambitie voor volgend jaar is handhaven
in de vierde divisie of
kampioen worden als
de promotie dit seizoen
mislukt. Handhaven is
makkelijker dan kampioen worden. Als ik nu
kijk naar het niveau van
veel
4e-divisieteams
moet dat haalbaar zijn.
Veel van deze jongens
moeten over drie jaar in
het eerste kunnen spelen. Dat maakt het leuk
om met deze leeftijdscategorie te werken.
Met de spelersbus naar Ermelo en onder de trouwe supportersschare die elke week weer aanwezig zijn.
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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
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Nieuws van onze verenigingsmanager Tom van Veen
Onze verenigingsmanager is vele uren in de week actief
voor Sparta. Ook nu in Sparta Klanken weer een update
van zijn werkzaamheden:
Milieu, duurzaamheid en financieel
gewin gaan samen op
In de afgelopen weken zijn door Tom in samenwerking
met de dagopvang van Estinea een aantal belangrijke
stappen gezet op het terrein van milieu en duurzaamheid.
- Met ingang van 15 februari is Sparta gestart met de
gescheiden inzameling van afval. Zowel in het clubgebouw als langs de velden staan nu bakken voor de
inzameling van verpakkingen (PMD) en restafval. Het
PMD-afval wordt door de gemeente gratis afgehaald
hetgeen Sparta natuurlijk een financiële besparing oplevert. Voorwaarde is wel dat het aangeleverde afval goed
wordt gescheiden. Zo behoren de koffie- en theebekers
met opdruk bij het restafval gedeponeerd te worden. Dit
is ook duidelijk aangegeven op de afvalbakken.
- Elke dinsdag zal er een activiteit op het complex van
Sparta plaatsvinden gericht op de inzameling van zwerfafval. Ook dit gebeurt in samenwerking met Estinea.
- De beide kunstgrasvelden zullen binnenkort voorzien
worden van LED-verlichting. Dit levert een forse besparing op de energierekening op.
- Sparta is door Tom aangemeld voor deelname aan
de Groen-Groener-Groenst prijsvraag van de provincie
Overijssel. De provincie zal na een eerste selectie uiteindelijk 15 verenigingen gaan ondersteunen met het
maken van een plan gericht op biodiversiteit op sportparken. De beste drie voorstellen zullen worden ondersteund met bijdragen van respectievelijk € 25.000,
€ 15.000 en € 10.000 voor realisatie van deze plannen.
Versterking van het kader door aanbod
workshops en cursussen
In het Jeugdbeleidsplan van Sparta wordt veel aandacht
besteed aan de scholing van kader (leiders en trainers).
In de afgelopen weken zijn daarom in samenwerking
met de jeugd- en technische commissie een tweetal
workshops georganiseerd:

- Positief Coachen (voor trainers en leiders van teams
boven de 13 jaar) verzorgd door Patrick Cohen en Mark
van Iersel van P&M Jeugdvoetbalbegeleiding uit Tilburg.
Elders in deze Sparta-Klanken een verslag van deze
avond.
- Kanjers in de Sport (voor trainers en leiders van alle
teams onder de 13 jaar) verzorgd door Tom van Veen
zelf.
Beide workshops hebben geleid tot enthousiaste reacties en zullen dan ook zeker een vervolg krijgen. Naast
deze workshops heeft Tom een positief antwoord gekregen op de aanvraag voor de cursus pupillen- en juniorentrainer van de KNVB, gezamenlijk voor Sparta, Victoria ’28 en Rigtersbleek. Elke vereniging kan met vier
trainers deelnemen aan deze cursus, welke in het najaar
van 2020 gepland staat.
Deelname aan NL DOET
NL DOET is een landelijk project van het Oranjefonds op
vrijdag 13 maart. Op die dag hebben allerlei vrijwilligersorganisaties de poorten opengezet voor uitvoering van
klussen door vrijwilligers. Het Oranjefonds heeft Sparta
een bedrag van € 350 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van materiaal voor het schilderen van de entree
van de kantine en deze klus is inmiddels uitgevoerd door
onze vrijwilligers van accommodatiebeheer in samenwerking met Estinea.
Samenwerking met het onderwijs
Sparta onderhoudt goede contacten met het onderwijs
in de omgeving. Evenals vorig jaar fungeert Sparta weer
als gastheer voor de Koningsspelen van de Prinseschool
op 17 april. Nieuw is dat de sportdag van de Anna van
Buurenschool met ca. 360 leerlingen op 20 april plaats
zal gaan vinden op onze accommodatie. Ook het Stedelijk Lyceum Locatie Kottenpark heeft de weg naar Sparta
gevonden: op 19 december werd in eendrachtige samenwerking tussen ouders en leerkrachten en vrijwilligers van de kantinecommissie een Kerstontbijt verzorgd
voor een 75-tal leerlingen.
Samenwerking op Ontmoetingspark Schreurserve
Elders in Sparta Klanken presenteren Francis Bakker en
Tim Boers zich als de vertrouwenscontactpersonen voor
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Sparta, Vosta en PV de Zwaluw. Dit is een eerste concrete
uitkomst van de samenwerking op Schreurserve.
Volgende stappen die ingezet gaan worden zijn o.a.:
- De ontwikkeling van een gezamenlijk beleid op weg
naar een Rookvrij Sportpark. De alliantie Rookvrij Nederland heeft met de KNVB regels opgesteld met de bedoeling om alle sportparken met ingang van 2025 rookvrij te
maken. Vanaf de start van seizoen 2020/2021 gaan rookvrije zones bij de ingangen van kantine en kleedkamers
ingericht worden en wordt er gevraagd om niet meer te
roken langs de velden.
- De ontwikkeling van een gezamenlijk aanbod van activiteiten voor kwetsbare doelgroepen.
- Verdere samenwerking op het terrein van participatiebanen. Bij Sparta is al een aantal kandidaten werkzaam,

deze personen zijn geplaatst door de gemeente Enschede en het Werkplein. Met Tom als contactpersoon is nu
ook een kandidaat gestart bij Tex Town Tigers.
- Maatregelen om de verkeersveiligheid aan de Kotkampweg te verbeteren: uitvoering hiervan staat gepland in april/mei van dit jaar.
- Initiatief om in samenspraak met de gemeente Enschede te komen tot een gezamenlijk beleid voor de
plaatsing, toegankelijkheid en onderhoud van AED’s.
Veel activiteiten dus en weer een mooie inkijk in de dagbesteding van Tom bij Sparta. Wie meer wil weten, zich
als vrijwilliger in wil gaan zetten of goede ideeën heeft
kan contact met Tom opnemen. Hij is dagelijks aanwezig op het complex van Sparta, met uitzondering van
de woensdag. Spreek hem aan, bel 06-86847041 of mail
naar verenigingsmanager@sparta-enschede.nl

Nieuw kledingbeleid met ingang van
seizoen 2020-2021
In de afgelopen maanden is door de kledingcommissie van Sparta, met ondersteuning van verenigingsmanager Tom van Veen, hard gewerkt aan de formulering van een nieuw kledingbeleid voor Sparta.
Onlangs is het concept van deze formulering besproken met het bestuur en op dit moment worden de
daar geplaatste kanttekeningen verwerkt en zal het definitieve beleidsdocument binnenkort vastgesteld
worden.
In het kledingbeleid, dat met ingang van het seizoen 2020-2021 van kracht gaat worden, worden de
verantwoordelijkheden en procedures voor samenstelling, uitgifte,
vermissing en inname van kleding nauwkeurig vastgelegd.
Dit zal gepaard gaan met de invoering van standaardformulieren
en bereikbaarheid via een eigen e-mailadres voor de kledingcommissie.
Belangrijk element in het beleid vormt de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij vermissing of niet inleveren:
bij aantoonbare nalatigheid en/of herhaling wordt op basis van
incasso een bedrag in rekening gebracht op basis van de actuele
aankoopwaarde.
De kledingcommissie stelt zich ten doel dat alle spelers van Sparta
er representatief uit moeten zien en dat spelers daar mede verantwoordelijk voor zijn.
Zo gauw het nieuwe kledingbeleid is vastgesteld zal dit verder worden gepubliceerd op de website.
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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. 06-21562488

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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Kroese Wevers Accountants
Pinna Delicatessen
Pollemans & Walhof B.V.
Sectolin
Slagerij Busscher
Spraaq Advocaten
Aannemersberdijf H. Groen

Stukadoorsbedrijf Muis

ASaP 24-7

Supporters Vereniging Sparta

Autobedrijf Sprakel

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Baker Street Financials

Toner Store

Brookhuis busreizen

TQM Systems

Daniels Huisman Advocaten

Van der Molen beveiligingstechniek

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

VDM Cars

Ecobio Cleaning

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
Glas & Wand
Gosseling Groot Hendriks, financieel adviseurs
Grolsch Bierbrouwerij bv
Huis aan Huis Enschede
ING Enschede
Jan van der Veen Beheer
Jongbloed Fiscaal Juristen
Jongbloed Accountants
Keuter Makelaars B.V.

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

