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Adverteerders Sparta Klanken

 | Lockdown
Inmiddels leven we in 2021 en beheerst de Corona-pande-
mie nog steeds ons leven. De scholen zitten dicht, thuiswer-
ken en thuisonderwijs is de norm en zelfs een avondklok 
is van kracht om het virus eronder te krijgen. Wanneer 
houdt het op?, wanneer gaat het clubgebouw weer open?, 
wanneer kan er weer competitievoetbal worden gespeeld?, 
enzovoorts. Allemaal vragen waar we het antwoord nog 
niet op kunnen geven, het maakt het er zeker niet leuker op.

Wat we nog wel kunnen en mogen is trainen met onze 
jeugdleden en het spelen van onderlinge wedstrijden. De 
Technische Commissie Jeugd (TCJ) heeft initiatieven 
ondernomen om vanaf eind januari op de zaterdagen van 
start te gaan met interne competities voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Fijn om te zien dat er door velen gewerkt 
wordt aan het in stand houden van het voetbalplezier van 
onze jeugdleden. Ook zullen er voor de doelgroep 13 t/m 
17 jaar, in samenwerking met overbuur AWA Outdoor, een 
aantal bootcamps worden georganiseerd. Een mooie afwis-
seling in het activiteitenaanbod dat we kunnen bieden.

Voor onze seniorleden zijn de mogelijkheden door de in-
voering van de avondklok helaas nog beperkter geworden. 
We hopen dat achter de (beeld)schermen de onderlinge 
contacten in stand worden gehouden en jullie snel weer te 
mogen begroeten op ons sportpark.

En dan … op woensdag 21 april zijn we jarig, we worden 
100 jaar en trappen het jubileumjaar af. Hoe en op welke 
wijze we invulling gaan geven aan deze dag is begrijpelij-
kerwijs nog niet duidelijk. We verwachten daarover in de 
volgende nieuwsbrief nader over te kunnen berichten. Wel 
is inmiddels duidelijk dat de (grote) feestelijke activiteiten 
allen worden doorgeschoven tot na de zomer, in de loop 
van het seizoen 2021/2022.

Wij wensen onze leden en hun dierbaren veel kracht toe 
om deze sombere tijden door te komen. Eens houdt dit op, 
wanneer weten we helaas nog niet.
Blijf gezond!
    Bestuur cvv Sparta

 | Supporters Vereniging
Voor iedereen nog de allerbeste wensen voor dit nieuwe 
jaar 2021 in goede gezondheid.
Na het grote succes van de online Muziekbingo was er het 
gemis van het niet doorgaan van onze Oudejaarsborrel eind 
december en de Snertloop / Nieuwjaarsreceptie begin janu-
ari. We kijken nu naar de mogelijkheden om de Jeugdbingo 
en/of Sparta Pubquiz ook online te organiseren en zullen zo 
snel mogelijk met meer informatie komen. 

Laten we hopen dat de maatregelen de komende weken/
maanden versoepeld worden zodat we straks weer op een 
normale manier onze wedstrijden kunnen spelen en ook 
gezellig weer bij elkaar in ons clubgebouw kunnen zijn. 
Hou vol en blijf gezond!!!
   Supporters Vereniging
   Hugo Walhof
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 | Aanleg automatische
 | besproeiingsinstallatie

Sportaal gaat in maart/april over tot de aanleg van een 
automatisch besproeiingsinstallatie voor alle natuurgras-
velden op het complex van Sparta. Op deze wijze kunnen 
we onze vrijwillige beheerders behoorlijk ontlasten. Tot 
nu toe moesten in droge periodes slangen en sproeikoppen 
dagelijks van veld naar veld gesleept worden en moest het 
sproeien handmatig aangestuurd worden.

Er worden vaste slangen met sproeikoppen aangebracht en 
deze zullen dan via een computersysteem aangestuurd gaan 
worden. 

 | Bootcampen voor de jeugd van Sparta
CVV Sparta heeft gebruik gemaakt van de subsidieregeling 
Winter Games. De Winter Games hebben als doel om, met 
extra sport- en spelactiviteiten, jongeren te motiveren in 
beweging te komen. Tijdens de coronapandemie krijgen 
jongeren vooral te horen wat er allemaal niet mag én niet 
kan. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positie-
ve impuls te geven zodat ze positiever de donkere winter-
maanden door kunnen komen.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tijdens deze coronapan-
demie minder zijn gaan bewegen, 4 op de 5 beweegt zelfs 
te weinig. Daarnaast geeft de helft van de jongeren aan zich 
gespannen of zelfs gespannen te voelen.

Wat gaan we doen?
Op de zaterdagen 6, 13 en 20 februari gaan we in totaal 21 
bootcampsessies aanbieden op de locatie van, en verzorgd 
door, AWA Outdoor op het Ontmoetingspark Schreurserve 
aan de Kotkampweg in Enschede. 

De sessies duren ca. 1 uur en per sessie gaat 1 team van 
Sparta deelnemen.

Voor wie?
Conform de subsidievoorwaarden kunnen jongeren in de 
leeftijd van 13 tot en met 17 jaar deelnemen. Inmiddels zijn 
alle JO13 t/m JO17 en MO13 t/m MO17 teams van Sparta 
ingedeeld en hebben ze via de trainer of leider bericht ge-
had hoe laat en op welke zaterdag ze verwacht worden.
Naast de teams van Sparta gaan ook drie teams van onze 
partner op Schreurserve Tex Town Tigers deelnemen.

De Winter Games zijn een initiatief van de Krajicek Foun-
dation, de Johan Cruyff  Foundation en Sociaal Werk Ne-
derland om jongeren te motiveren om tijdens deze donkere 
wintermaanden in beweging te komen en hen hiermee een 
positieve impuls te geven.
Onze verenigingsmanager Tom van Veen heeft de subsidie-
aanvraag geregeld en heeft dit afgestemd met Victoria’28. 
Zij gaan, in dezelfde weekenden, op de zondagen een het 
gelijke programma aanbieden.



 | Nieuwe hesjes dankzij steun KNVB
De KNVB biedt in deze moeilijke periode ten gevolge van 
de Coronapandemie met raad en daad ondersteuning aan 
voetbalverenigingen. Eén van de maatregelen bood onze 
verenigingsmanager Tom van Veen de gelegenheid een bij-
drage aan te vragen in het kader het KNVB Stimulerings-
budget: een bijdrage gericht op ondersteuning van vereni-
gingen die alles in het werk stellen om in deze bijzondere 
tijd de jeugd zoveel mogelijk te laten blijven genieten van 
voetbal.

Sparta organiseert ook na de winterstop voor haar jongste 
jeugd weer de gelegenheid om te trainen en deel te nemen 
aan een zogenaamde Landencompetitie op de zaterdagen. 
Dit initiatief wordt door de KNVB zeer gewaardeerd en dat 
komt nu tot uitdrukking in een bijdrage voor de aanschaf 
van op de leeftijd afgestemde hesjes.

Voor de winnaars
De afsluiting van een sessie bestaat voor ieder team uit 
een Team-hindernis-spel. Op basis van een score,bepaald 
door tijd en strafpunten, wordt voor zowel de zaterdag als 
zondag uiteindelijk één winnend team bepaald. Deze twee 
winnende teams krijgen een gratis tubing-clinic aangebo-
den door Skicentrum Moser op het Rutbeek.

Bij de organisatie van de bootcamps worden de geldende 
Coronavoorwaarden strikt in acht genomen. Zo kan er geen 
sprake zijn van de aanwezigheid van toeschouwers (ou-
ders).  

Deelname aan een bootcampsessie is gratis.

 | Uitbreiding dagopvang Estinea
Op basis van de goede ervaringen in de afgelopen periode 
zijn Estinea en Sparta overeengekomen dat de dagopvang 
van Estinea, tot nu toe op dinsdag- en donderdagmorgen, 
wordt uitgebreid met de woensdag. Op woensdag zullen de 
deelnemers van Estinea tot ca. 14.30 aanwezig zijn

 | Start Entre-opleiding
Na een lange voorbereiding lijkt het er eindelijk op dat er 
bij Sparta een zogenaamde Entre-opleiding van start zal 
gaan. Deze zal verzorgd worden door het ROC van Twente. 
De enige hobbel wordt nu nog gevormd door de Coro-
na-maatregelen die op dit moment fysiek onderwijs niet 
mogelijk maken.

Woensdag 20 januari werden bij de herstart van de trainin-
gen de hesjes symbolisch overgedragen

Zaterdag 30 januari 09.30 uur Landentoernooi O8

Zaterdag 30 januari 09.30 uur Landentoernooi O10

Zaterdag 30 januari 10.45 uur Landentoernooi O12


