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Zoals te doen gebruikelijk is er ook voor dit nieuwe seizoen een presentatiegids gemaakt. Vele uren werk hebben 
geresulteerd in deze gids, die hopelijk ook nu weer een goede inkijk biedt in de organisatie in- en rondom onze 
vereniging.

Het voorwoord van deze presentatiegids werd elk seizoen trouw verzorgd door onze 
erevoorzitter Ab Bakker. Helaas kwam onze erevoorzitter op 4 maart 2021 te overlijden, 
na een periode van afnemende gezondheid. Hiermee haalde hij, triest genoeg, net niet 
de daadwerkelijke verjaardag van Sparta op 21 april 2021. Sparta 100 jaar en wat had 
Ab deze verjaardag graag willen meemaken! Wij zullen Ab herinneren als de markante 
persoon die zo lang zijn stempel op onze vereniging heeft gedrukt. Jarenlang schreef hij 
op de voor hem zo typerende wijze het voorwoord van deze presentatiegids en sprak 
hierin zijn waardering uit voor iedereen die onze vereniging maakt tot wat deze nu is. 

Voor zijn verdiensten voor onze vereniging zijn we hem dankbaar en als zodanig zal
zijn nalatenschap ook nog lang mogen voortleven binnen Sparta.

In deze presentatiegids besteden we aandacht aan de de rijke historie van Sparta.
Het 100-jarig jubileum van Sparta is dit jaar vanwege de coronacrisis aanvankelijk op 
bescheiden wijze gevierd, maar de drukbezochte en zeer succesvol verlopen jubileum dag Sparta - FC Twente op 
zaterdag 3 juli maakte veel goed. Een prachtige dag onder perfecte omstandigheden met als passend sluitstuk de 
wedstrijd tussen de eerste selectie van Sparta en de profs van FC Twente, die hiermee hun eerste oefenwedstrijd in de 
aanloop naar dit seizoen afwerkten. De einduitslag doet niet ter zake, maar de manier waarop Sparta zich op deze dag 
presenteerde des te meer. 

Onze hoofdtrainer Joost du Gardijn komt in deze presentatiegids aan het woord. Nieuw bij Sparta maakte hij een 
merkwaardig eerste seizoen door als trainer, maar hij staat te popelen om met zijn selectie aan het nieuwe seizoen 
te beginnen, dit keer hopelijk niet beperkt door de coronamaatregelen. Dit geldt voor alle teams binnen Sparta. 
Iedereen heeft weer zin om te voetballen en met elkaar veel plezier te hebben. De organisatie rondom de sportieve 
activiteiten vraagt de bijdrage van velen en deze oproep wordt in deze presentatiegids nogmaals herhaald door onze 
verenigingsmanager Tom van Veen. 

In deze presentatiegids verder passende aandacht voor de diverse geledingen binnen en rondom onze vereniging, 
zoals de Businessclub Sparta, onze Supportersvereniging  en de seniorensoos. Daarnaast komt een aantal mensen aan 
het woord die we graag nader aan onze leden voorstellen.

Wij danken onze sponsoren die ons mede in staat stellen om deze presentatiegids uit te brengen. Een woord van dank 
gaat tevens uit naar iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze 
presentatiegids.

Wij wensen u allen een sportief- en succesvol voetbalseizoen!

Redactie presentatiegids cvv Sparta Enschede

V
oorw

oord redactie

erevoorzitter
Ab Bakker
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Voor u ligt de presentatiegids van het seizoen 2021/2022. 
Namens het bestuur alvast een woord van dank aan allen 
die mee hebben gewerkt aan de totstandkoming hiervan.

Inmiddels zijn er twee voetbalseizoenen achter de rug die 
geen normaal competitieverloop kenden. Na het abrupte 
einde van het seizoen 2019/2020 in maart 2020 begonnen 
we vol goede moed aan het seizoen 2020/2021. Helaas 
was de pret van korte duur en bleek competitievoetbal al 
vanaf medio oktober 2021 niet meer mogelijk.

En daar waar het voor de jeugdteams nog werd toege-
staan om door te trainen en onderlinge wedstrijden te 
spelen moesten onze seniorenvoetballers maandenlang 
noodgedwongen aan de kant toekijken. Pas ver na de win-
terstop kwam er enige versoepeling voor de voetballers 
tot 27 jaar, voor de ouderen was het behelpen tot aan het 
einde van het seizoen.

Desalniettemin kunnen we voor wat betreft ons jeugd-
voetbal terugkijken op een ondanks alles geslaagd 
seizoen. Dankzij de geweldige inzet van ons vrijwillig 
jeugdkader werden er (alternatieve) trainingen gegeven, 
onderlinge wedstrijden en toernooien georganiseerd en 
konden de teams in de winterstop deelnemen aan een 
Bootcamp.

Hierdoor bleef de binding met de club in stand en kunnen 
we aan de vooravond van dit seizoen melden dat we de 
diverse competities veldvoetbal ingaan met maar liefst 61 
teams ten opzichte van 54 teams een seizoen eerder. De 
groei van het aantal jeugdleden is voornamelijk zichtbaar 
bij onze meisjesafdeling en de jongste jeugd.

Deze verdere groei van onze vereniging leidt voor ons tot 
een aantal organisatorische uitdagingen. Meer en meer 
zal (noodgedwongen) een beroep moeten worden ge-
daan op met name de ouders van onze jeugdleden. Nieu-
we en jonge aanwas is noodzakelijk, het bestaande vrijwil-
lig kader vergrijst en de Corona-pandemie heeft hier en 
daar zijn sporen achtergelaten. Gelukkig zijn de omstan-

digheden thans zodanig dat we elkaar weer in levende 
lijve mogen zien en spreken. Dit maakt het beroep doen 
op een ieder zijn of haar morele verantwoordelijkheid een 
stuk eenvoudiger.

Op het sportieve vlak zijn de verwachtingen hoopvol. 
Door verdere doorstroming van talentvolle eigen jeugd 
en enkele aanvullingen van buitenaf lijkt de selectie breed 
genoeg om mee te kunnen dingen om de plaatsen die, al 
dan niet via een omweg, leiden tot promotie naar de 1e 
klasse.

Ook de selectieteams binnen de jeugdafdeling staan klaar 
om er een sportief geslaagd seizoen van te maken. JO19-1 
zal uitkomen in de hoofdklasse terwijl JO17-1, JO15-1 en 
JO13-1 blijven spelen op divisieniveau. Ook alle andere 
teams, die zeker niet minder belangrijk zijn voor onze ver-
eniging, wensen wij alvast veel succes en plezier toe bij 
hun voetbalactiviteiten.

Tenslotte ons 100-jarig jubileum. Inmiddels hebben we 21 
april op beperkte maar gepaste wijze onze verjaardag mo-
gen vieren en volgde op zaterdag 3 juli de jubileumwed-
strijd tegen FC Twente. Ondanks de 1-8 nederlaag werd 
het mooiste doelpunt gescoord door Sparta en kunnen 
we vooral dankzij de inzet van vele vrijwilligers terugkij-
ken op een meer dan geslaagde dag.

Gedurende het aanstaande seizoen kunnen we hopelijk 
overgaan tot het organiseren van de activiteiten die nog 
in ‘het vat’ zitten, onze Jubileumcommissie is er in ieder 
geval klaar voor.

Rest ons u allen een fi jn, sportief en succesvol voetbalsei-
zoen 2021/2022 toe te wensen.

   Namens het bestuur,
   Frank Bakker

V
oorw

oord bestuur
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cvv Sparta Enschede - al 100 jaar vereniging
met veel ambitie, sfeer en gezelligheid
Het sportpark Schreurserve, aan de groene noordkant van de stad. 
Sinds september 1954 -dus al meer dan 65 jaar- is hier, na een lange 
zwerftocht over diverse accommodaties in de gemeente Enschede, de 
christelijke voetbalvereniging Sparta te vinden. Aanvankelijk fungeer-
de de voormalige boerderij Kristen er als kleedgebouw. Een paar oude 
bomen, midden op het complex,  herinneren daar nog aan. Later werd 
het huidige en sindsdien ook al weer enkele keren uitgebreide clubge-
bouw met de ingang aan de Kotkampweg in gebruik genomen. 

En verder vindt men er:
 een hoofdveld, dat is voorzien van kunstgras en dat wordt omge-
ven door een fraaie omheining; met verder nog vijf andere wedstrijd-
velden waarvan een met eveneens een hoogwaardige kunstgrasmat, 
goede trainingsmogelijkheden en rond het hoofdveld de nieuwste 
LED-verlichting met daarbij een elektronisch scorebord, een eigen par-
keerterrein en een prachtige zittribune voor zo’n 300 bezoekers, de Ab 
Bakker-tribune, zo genoemd naar Sparta’s erevoorzitter en oud-voor-
zitter, wijlen Ab Bakker;

 een goed geoutilleerd clubgebouw met een ruime en gezellige 
kantine, een functionele verzorgingsruimte, een fraaie bestuurskamer 
met de nodige aandacht voor Sparta’s historie en natuurlijk de nodige 
kleedkamers voor de bijna 800 spelende leden op een totaal van ruim 
1100.  Bij de senioren wordt gevoetbald in elf teams (mannen en vrou-
wen) plus nog eens drie 35+ ploegen en verder in meer dan 50 teams 
bij de junioren en pupillen, inclusief negen meisjesteams in verschil-
lende leeftijdsgroepen en ook nog eens in twee zaalvoetbalploegen. 
Bij de jongste jeugd tenslotte hebben ook nog eens enkele tientallen 
‘Spartaantjes’ van zes jaar en jonger samen voetbalplezier;

 een professionele trainersstaf, een goed gestructureerd jeugdbe-
leid en een intensieve sponsorwerving, een grote maatschappelijke 
betrokkenheid, vele tientallen vrijwilligers die bijna dagelijks in touw 
zijn op velerlei gebied, een zeer actieve supportersvereniging en 
een seniorensociëteit, een fl orerende businessclub en een eigen eh-
bo-ploeg ofwel het B.O.T. 
Dat is - kort samengevat - de cvv Sparta Enschede anno nu.

Twekkelerveld

Hoe anders was de situatie in de jaren twintig van de vorige eeuw, 
toen de cvv Sparta werd opgericht door een groepje jongelui uit de 
wijk Twekkelerveld. Ze wilden graag voetballen in clubverband, maar 
vanwege hun kerkelijke overtuiging niet op zondag. En daar keek men 
in die tijd toch wel erg vreemd tegenaan.
Binnen de al sinds 1899 bestaande Twentsche Voetbalbond bijvoor-
beeld bleek heel lang geen plaats voor een principiële zaterdagver-
eniging. De TVB-clubs mochten hun veld niet aan een dergelijke club 
verhuren, scheidsrechters was het verboden wedstrijden van clubs als 
Sparta te leiden!

De jaren twintig van de vorige eeuw dus. Om helemaal precies te zijn: 
21 april 1921, toen de cvv Sparta ontstond op de deel van een boer-

derij aan de Hengelosestraat. Ofwel zeer recent precies honderd jaar 
geleden! Dat feit zou in het voorjaar van 2021 uitvoerig en met allerlei 
activiteiten worden gevierd.  Maar helaas. Als gevolg van de langduri-
ge corona-perikelen kwam er weinig tot niets van terecht. Eén van de 
hoogtepunten ging echter wel door: de ere-wedstrijd tegen FC Twen-
te.

Tegen FC Twente

Een groot aantal toeschouwers – Spartananen en niet-Spartanen – 
was zaterdag 3 juli getuige van deze boeiende ontmoeting. Natuurlijk 
werd het duel door FC Twente gewonnen (1-8) maar het mooiste doel-
punt, een “wereldgoal”, kwam op naam van Sparta’s Imar Bult.
En het inhaalprogramma “100 jaar cvv Sparta” ligt klaar natuurlijk! Van-
zelfsprekend zal daarbij ook worden teruggekeken naar de beginjaren. 
Want eigenlijk was het een wonder, dat de aanvankelijk slechts enkele 
tientallen leden tellende club overleefde. Om toch in competitiever-
band (en op zaterdag) te kunnen spelen, richtte Sparta daarom in 1928 
samen met o.a. stadgenoot Achilles (van 1924), alsmede voetballende 
onderwijzers, handelsreizigers en politiepersoneel een aparte Ensche-
dese voetbalbond op.

Enkele jaren later trad de club toe tot de inmiddels gevormde Chris-
telijke Nederlandse Voetbalbond (CNVB) en dat betekende het begin 
van een even kleurrijke als succesvolle periode. Via het kampioen-
schap van de Regio Twenthe werd Sparta in relatief korte tijd vier keer 
kampioen van Nederland in het zaterdagvoetbal. Voor het eerst ge-
beurde dat in 1935 en daarna nog eens drie keer achtereen in 1937, 
1938 en 1939. 

Toen de cvv Sparta halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw haar 
intrede deed op het nieuwe sportpark Schreurserve kreeg de club deze 
ontruimde boerderij ter beschikking als clubgebouw. Het oude erve Kris-
ten, in de schaduw van een groepje oude eiken die hier nog altijd te vin-
den zijn, lag ooit aan de Kroedboerenweg, die voor het nieuwe sportpark 
moest wijken. De boerderij heeft dienst gedaan tot eind 1966, toen Sparta 
zelf een nieuw clubgebouw realiseerde richting Oldenzaalsestraat met in-
gang aan de Kotkampweg. Rechts in de verte is de nieuwbouw nog net 
te zien
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Ook in de na-oorlogse jaren kwalifi ceerde Sparta zich nog twee keer 
voor de strijd om de landstitel van de zaterdagsector, toen inmiddels 
onder de vlag van de KNVB. Beide keren eindigde de Enschedese club 
als tweede, in 1951 achter Huizen, een jaar later achter Spakenburg.

Een viertal Spartanen - Frits Vennink, Klaas Zwier, Arnold Spin en Gerrit 
Kerkdijk - bracht het bovendien tot het Nederlands zaterdagelftal, zoals 
dat tot 1970 heeft bestaan. Jan Binnenmars en doelman Marinus ten 
Donkelaar werden meerdere malen als reserve gekozen. En tot voor 
kort kende Sparta andermaal een international. Ella Peddemors droeg 
de afgelopen seizoenen meerdere malen het oranjeshirt in het Neder-
lands meisjeselftal. Eerst bij O15 ofwel ‘onder 15 jaar’, daarna bij O16 
en O17. Met het laatste team nam ze onder meer deel aan het kwalifi -
catietoernooi in aanloop naar het Europees kampioenschap. Ella heeft 
inmiddels het shirt van Sparta verruild voor dat van FC Twente en liet 
ook daar – hoewel het afgelopen seizoen langdurig geblesseerd – al 
van zich horen: ze maakte haar basisdebuut in de Champions Leaque.

Maar terug naar Sparta 1. Succesvol was de oudste zaterdagclub van 
Twente, die de aanduiding cvv voor de naam nog altijd koestert, ook 
in de periode rond de jongste eeuwwisseling. Tot twee keer toe werd 
enkele seizoenen in de eerste klasse gespeeld, toen nog de op een na 
hoogste afdeling van het amateurvoetbal.

En ook van 2012 tot en met het voetbaljaar 2015-2016 was Sparta 
eersteklasser. Maar het kostte wel steeds meer moeite die positie te 
handhaven. Hoewel: een miraculeuze laatste periode in het seizoen 
2014-2015 leverde zowaar deelname op aan de na-competitie om een 
plaats in de hoofdklasse, voor het eerst in de Sparta-historie! Het was 
een bijzondere ervaring, al lukte het -met LRC Leerdam en het Friese 
Buitenpost als tegenstanders- uiteindelijk niet.

En wat het eersteklasserschap betreft: alles en iedereen bij Sparta zal 
zich nog heel lang de laatste speeldag van het seizoen 2018-2019 her-
inneren, toen Sparta één (1) doelpunt tekort kwam om te promoveren 
en dus eersteklasser te worden. De afsluitende thuiswedstrijd tegen 
DOS Kampen, dat met evenveel punten als Sparta maar met een beter 
doelsaldo bovenaan stond, was een waar spektakelstuk en eindigde 
na een opwindend scoreverloop in 2-2 waardoor DOS de gelukkige 
was. Via de na-competitie had Sparta alsnog de promotie kunnen af-

dwingen, maar na een zege via verlenging en strafschoppen tegen 
VRC Veenendaal, kwam -ook thuis- tegen het Zwolse SVI de eindstreep.

Niet minder bizar verliepen de jongste twee seizoenen. Door de uit-
braak van het corona-virus in februari 2020 werd het leven in Neder-
land lam gelegd waarbij ook abrupt een einde kwam aan alles wat 
met sport en ook met voetbal te maken had. De sportparken en dus 
ook het Schreurserve gingen op slot en al gauw werd duidelijk, dat 
de competitie ook niet zou worden uitgespeeld. De thuiswedstrijd in 
ronde 17 tegen Enter Vooruit (2-1 voor Sparta) op zaterdag 7 maart 
was dan ook de laatste.

Even leek het erop, dat er in het nieuwe seizoen 2020-’21 wel weer 
volop gevoetbald zou kunnen worden, maar na vier ronden was het al 
weer gebeurd. Zaterdag 10 oktober won Sparta nog met 3-0 van ASC 
‘62 en dat was het dan.

Beltona

Het neemt allemaal niet weg, dat de cvv Sparta is uitgegroeid tot een 
der grootste clubs in Enschede met een geheel eigen plaats in de ste-
delijke sportgemeenschap en ver daarbuiten. Met veel aandacht ook 
speciaal voor de jeugd. Zo nam Sparta eind jaren negentig het initia-
tief tot een speciale competitie voor jong voetbaltalent (spelers tot en 
met 21 jaar) in het oosten van het land: de Beltona Beloften Competi-
tie. ‘De Beltona’ denkt te beginnen aan het 23ste seizoen.

Ook diverse andere Sparta-activiteiten gingen als gevolg van de co-
rona-perikelen niet door. Maar ze blijven op de agenda, zoals het 
natuurlijk nauwelijks meer weg te denken en in heel Twente beken-
de Hummelkestoernooi voor de jongste jeugd in de herfstvakantie. 
En dan meteen altijd na de jaarwisseling, de traditionele Snertloop. 
Sinds enkele jaren is dat de Martin Visser Snertloop, vernoemd naar 
deze veel te vroeg overleden oud-trainer en speler van Sparta voor wie 
hardlopen een tweede hobby was.

Een club die met haar tijd meegaat, heeft natuurlijk ook een eigen 
website, met veel wetenswaardigheden over alles wat met Sparta van 
doen heeft. Kijk op www.sparta-enschede.nl. 

                  Wim Hesselink

Precies 70 jaar geleden, aan het einde van 
het seizoen 1950-51, werd Sparta met een 
voorsprong van zeven punten op Excelsior 
‘31 oostelijk kampioen zaterdagvoetbal. 
In de strijd om het kampioenschap van 
Nederland werd beslag gelegd op de 
tweede plaats achter Huizen, de kampioen 
van West I. Dit is het Sparta 1 van toen: 
Achter v.l.n.r.: Jan Helwich (verzorger), Cor 
van Harselaar, Klaas Zwier, Freek Vennink, 
Hennie Maas, Sieb Greiving, Jaap Bouw en 
Mattie Seubrink.
Voor v.l.n.r.: Gerrit List, Jan Wevers, Marinus 
ten Donkelaar, Arnold Spin en Wolter Koops.
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Supporters Vereniging cvv Sparta
inmiddels 300 leden waar we trots op zijn

De Supporters Vereniging van cvv Sparta is oorspronkelijk opgericht in 1952. Destijds speelde Sparta op het hoogste niveau van 
het zaterdagvoetbal. De SV bestond in eerste aanzet uit een kleine groep (ca. 45 personen) waarvan de leden regelmatig meegin-
gen met uitwedstrijden. De groep bracht ook gelden bijeen voor onderhoud van het terrein en de accommodatie en kleedgele-
genheden. 

In 1974 kreeg de toenmalig voorzitter Jas Meere het verzoek om een supportersvereniging “nieuwe stijl” op te richten. Onder 
leiding van Bertus Nijboer ging deze nieuwe groep aan de slag. Vele activiteiten werden georganiseerd en dit leverde de nodige 
fi nanciën op, waarmee Sparta in breed opzicht werd ondersteund. De contributie was aanvankelijk fl . 0,25 per maand, maar deze 
werd verhoogd naar fl . 10,- per jaar. Een huishoudelijk reglement werd opgesteld met daarin voor de SV als belangrijke punten o.a.:

 - De leefbaarheid binnen cvv Sparta ondersteunen

 - Het fi nancieel ondersteunen van met name de jeugdafdeling

 - Financiële ondersteuning bieden aan de complete vereniging

Tientallen activiteiten werden er per jaar georganiseerd zoals bingo’s, jeugdbingo’s, discoavonden, Sinterklaasmiddagen voor de 
kleintjes, reünies, nieuwjaarsavonden etc. Tal van acties werden succesvol opgestart, niet alleen binnen Sparta, maar ook rondom 
onze vereniging. Denk aan kaartavonden, rommelmarkten en fancy fairs in de buurt met daaruit natuurlijk goede fi nanciële op-
brengsten voor onze vereniging. Naast al deze zaken werd meerdere malen de hulp van de SV gevraagd voor het mede organise-
ren van jubilea en andere festiviteiten.

Het fi nancieel ondersteunen van Sparta is altijd een doel van de SV geweest. In 1999 werd bij het 25-jarig bestaan van de SV nieu-
we stijl een prachtig bedrag (fl . 25.000) geschonken aan Sparta. In 2019 vierde de SV haar 45-jarig jubileum. 

De SV blijft waar mogelijk Sparta ondersteunen met het organiseren van activiteiten. In de laatste jaren zijn dit o.a. de drukbezoch-
te bingo’s rondom de feestdagen, paaseieren zoeken, het poff ertjes bakken voor de jeugd op zaterdag en de Sinterklaasmiddag. 
Na elke thuiswedstrijd van onze eerste elftal organiseert de SV het Rad van Avontuur met vele leuke prijzen. De Sparta Pubquiz 
vindt twee keer per seizoen plaats en bij toernooien zijn we met onze cateringtent present om iedereen van een lekkere snack te 
voorzien. In januari is er de traditionele Martin Visser nieuwjaarsloop gevolgd door de nieuwjaarsreceptie van Sparta.

Met inmiddels 300 leden zijn we terecht trots op onze SV en zullen we nog lang onze activiteiten voor Sparta met veel enthou-
siasme vervolgen!



Steeds meer meiden en vrouwen voetballen. Mooi! Want voetbal is voor 
iedereen. Maar het kan beter. Daarom zet ING als hoofdsponsor van het 
Nederlandse voetbal, samen met de KNVB, alles op alles voor meer vrouwen 
in de voetbalwereld: onder andere 25% meer vrouwelijke trainers!

In Nederland is nu slechts 3% van de voetbaltrainers vrouw. Te weinig, 
vinden we. Omdat veel meer vrouwen het in zich hebben goed te trainen 
en te coachen. Heb jij het ook in je? Samen met de KNVB bieden wij diverse 
programma’s aan om meer vrouwen op te leiden. Twijfel niet langer, schrijf 

Gezocht: vrouwen met

ing.nl/voetbal

trainerstalent
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Senioren Sociëteit Sparta

Vanaf het begin in 2000 
een groot succes
Binnen Sparta bestaat er een apart initiatief voor onze seniorenleden, 
de Senioren Sociëteit Sparta ofwel de seniorensoos. Het idee voor dit 
initiatief stamt reeds uit 1989 toen de nieuwe voorzitter Hein Veenstra 
bij zijn broer Tjeerd en Gerard de Graaf de vraag neerlegde om iets te 
organiseren voor oudere leden en oud-leden van Sparta. 

Na een eerste zoektocht door de oude ledenadministratie werd een 
lijst van ca. 250 namen geformeerd met geboortedata van voor 1940. 
Een stevige (jarenlange) zoektocht hierna resulteerde in de huidige 
adressen en contactgegevens van veel van deze personen. Deze men-
sen werden allemaal aangeschreven voor een eerste senioren dag en 
de respons was overweldigend. De eerste seniorensoos werd georga-
niseerd op 13 december 2000 en met een opkomst van ca. 80 perso-
nen was dit een goede eerste aftrap.

De leeftijdsdrempel voor de seniorensoos is gesteld op 60 jaar en ou-
der, om het overzichtelijk te houden. De soos wordt 2x per seizoen ge-
organiseerd in november en april en vindt plaats in ons clubgebouw. 
Af en toe worden ook locaties buiten Sparta aangedaan. In april 2020 
zou de soos voor de 40e keer plaatsvinden, maar ook hier gooide de 
coronacrisis roet in het eten. Sparta moest haar deuren sluiten en dit 
betekende ook voorlopig een streep door de seniorensoos. Gelukkig 
kunnen we nu hopelijk de draad weer oppakken.

De dag begint met een ontvangst met koffi  e en iets lekkers. De voorzit-
ter van de Senioren Sociëteit heet alle aanwezigen welkom en, indien 
noodzakelijk, wordt er stilgestaan bij de overleden voetbalvrienden in 
de afgelopen periode. De voorzitter van Sparta is aanwezig en praat de 
aanwezigen bij over het wel en wee van de vereniging. Vervolgens is er 
gelegenheid om gezellig bij te praten met sterke verhalen van vroeger 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

Na de lunch kunnen de senioren, mits het weer het toelaat, naar buiten 
om een balletje te trappen. Op het mooie kunstgras is dat veel beter te 
doen dan vroeger en zelfs aan “Walking Football” (in partijvorm) wordt 
gedacht. Inmiddels heeft dit al geleid tot een wekelijkse activiteit, 
woensdagmiddag om 14:00 uur op ons hoofdveld.

Bij mindere weersomstandigheden speelt het middagprogramma zich 
hoofdzakelijk binnen af. Oudhollandse spelen en een quiz zoals “Ik hou 
van Holland” zijn voorkomende activiteiten die met plezier uitgevoerd 
worden. Af en toe worden er activiteiten extern georganiseerd, zoals 
het bezoek aan een pannenkoekenboerderij annex bierbrouwerij en 
de Grolsch Veste van FC Twente. Een verloting betekent meestal het 
sluitstuk van de dag en na het afscheid nemen zit deze dag er weer op. 
De complimenten zijn vaak voor de organisatie en dat doet ons goed.

De geplande activiteiten binnen de Senioren Sociëteit in het kader van 
100 jaar Sparta zijn, in overleg met de Jubileumcommissie Sparta 100 
jaar, doorgeschoven naar de bijeenkomst in april 2022. We hopen dat 
de coronacrisis dan weer beheersbaar is en dat de geplande activitei-
ten dan wél door kunnen gaan. We onderhouden de contacten met 
onze leden per mail of brief. Zodra het weer mogelijk is om een se-
niorensoos te organiseren worden onze leden hierover geïnformeerd. 

De voorbereidingscommissie van de seniorensoos bestaat op 
dit moment uit de volgende personen:

Gerard de Graaf (voorzitter), Cor Tuinbeek (secretaris),
Frank van Dorp (penningmeester), Herman Tip, Jacob Tuinbeek, 
Dick Budding en Hein Veenstra. 
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Deze mooie verzameling teams betekent goed nieuws voor Sparta, 
want bij een vereniging van onze omvang mag een volwaardige vrou-
wen- en meidenafdeling niet ontbreken. En dat is niet in de laatste 
plaats te danken aan coördinatoren Chris Muis en Marian Brendel, de 
enthousiaste aanjagers van het vrouwenvoetbal bij Sparta.
 
Chris en Marian hebben zich als doel gesteld om de doorstroming van-
af de jongste meiden tot en met de vrouwen binnen Sparta mogelijk 
te maken. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Naast voldoende voetballende 
leden is het natuurlijk belangrijk dat de randvoorwaarden goed zijn 
geregeld. Zo zijn er trainers en begeleiders voor alle teams. Daarnaast 
zijn er nieuwe tenues voor alle meiden, trainingspakken en tassen. De 
speelsters worden goed begeleid en er wordt duidelijk en tijdig ge-
communiceerd tussen de verschillende teams, maar ook met de co-
ordinatoren. 

Naast het hebben van veel plezier met elkaar, is er ook aandacht voor 
talent. “Het heeft de voorkeur dat meiden vanaf het begin in een mei-
denteam spelen”, vinden Chris en Marian. “Als meiden er met kop en 
schouders bovenuit steken, mogen ze bij de jongens spelen, maar dat 
zou dan echt in het eerste elftal van de betreff ende leeftijdscategorie 
moeten zijn”. 

De organisatie van het vrouwen- en meidenvoetbal staat goed en dat 
is natuurlijk een eerste vereiste. Achterover leunen is nu echter geen 
optie. Er zit nog van alles in de planning, want om te blijven zorgen 

voor voldoende spelers en teams, is instroom van nieuwe speelsters 
altijd welkom. 

Er is in korte tijd veel gerealiseerd voor het vrouwen- en meidenvoet-
bal bij Sparta. Vele ouders hebben meegedacht hierin, onder andere 
bij het zoeken naar sponsoring van de teams. De betrokkenheid van 
de ouders rondom de wedstrijd is groot en rondom elk team wordt er 
door de ouders goed geholpen met het wassen van de tenues en het 
vervoer naar de wedstrijden.

Een mooi eff ect is ook dat de speelsters elkaar nu ook onderling gaan 
begeleiden. Zo gaan speelsters Britt Kiekebos, Mijntje Maessen en 
Danique Brendel komend seizoen de MO11 en MO7 trainen. Ook oud 
speelsters, zoals Marit Dekker, blijven trainen bij Sparta.

Chris Muis en Marian Brendel mogen terecht trots zijn op datgene dat 
voor het vrouwen- en meidenvoetbal binnen Sparta is neergezet, ui-
teraard mede ook door de hulp die vanuit allerlei verschillende hoeken 
aan dit traject is verleend. We hopen dat ze met veel plezier hun goede 
werkzaamheden kunnen voortzetten en wensen de vrouwen- en mei-
denteams komend seizoen veel succes toe!

Vrouwen- en meidenvoetbal:            

Grote stappen gemaakt
Sparta beschikt over een bloeiende vrouwen- en meidenafdeling. Ondanks de coronacrisis is de animo voor deze tak binnen Sparta on-

veranderd groot gebleven en kan er zelfs een fl inke uitbreiding genoteerd worden. Drie teams zullen er extra worden ingeschreven voor 

het komende seizoen. In de jeugd komt de teller daarmee op 9 meidenteams vanaf MO11 tot en met MO19. Voor de jongere speelsters is 

er een MO7-team dat bij de jongens onder de 7 jaar gaat spelen. In de vrouwenafdeling zal ons seniorenteam VR1 actief blijven.

Vele ouders hebben meegedacht
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FC Twente VR verzorgden een clinic voor de Sparta meisjes
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De kartrekkersrol 

in deze 

ontwikkeling was 

en is voor mij 

weggelegd. 
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Het “kloppend“
Technisch Hart van Sparta

Ergens medio vorig seizoen en dus in de coronaperiode belde Geerco 
Holtkamp mij met de mededeling dat het tijd werd voor mij om uit het 
‘reservaat’ te komen. Daarmee bedoelde hij eigenlijk dat er wel een 
mooie taak voor mij lag in een nieuwe ontwikkeling binnen Sparta. 

Samen met o.a. Leon Schmitz, Peter Schulte en Gert-Jan Scheff er had 
hij het plan opgevat om echt werk te gaan maken van een succesvolle 
doorstroom van talentvolle jeugdselectie spelers naar het eerste en 
tweede elftal. Niet vanwege het feit dat er geen sprake was van jeugd-
spelers die vanuit de jeugd een plekje kregen in de selecties van 1 en 
2, maar vooral om daar wat meer structuur en duurzaamheid in aan te 
brengen.

In eerste aanleg ging het daarbij om de selecties van O17 en O19 in re-
latie tot het Beltona team en in afstemming met, vanzelfsprekend, de 
hoofdtrainers van het 1e en 2e elftal. Vooralsnog lag er niet meer dan 
een schets met voldoende aanknopingspunten, ideeën en ambities 
om op voort te borduren. En zo zijn we dus in februari 2021 begonnen 
als Technisch Hart (TH) van Sparta.

Wie doen er mee ?

We zijn begonnen met de selectietrainers van O17 (Geerco Holtkamp) 
en O19 (Leon Schmitz), de trainer van het Beltona team (Peter Schulte), 
de coördinator selectieteams O17 en O19  (Gert-Jan Scheff er) en de 
toenmalig technisch coördinator (Paul Middag).  De kartrekkersrol in 
deze ontwikkeling was en is voor mij weggelegd. Een bezetting van 
het Technisch Hart die voortvloeide vanuit de praktijk, maar die nog 
niet compleet was. 

Naast deze praktijkmensen was het namelijk van meet af aan de be-
doeling om ook een aantal niet-trainers toe te voegen aan het Tech-
nisch Hart, zodat die vanuit een min of meer onafhankelijk perspectief 
op de kwaliteit van de jeugdspelers mee kunnen denken en werken 
aan de zorgvuldige en verantwoorde doorstroom van de betreff en-
de spelers. Daarbij stelden we wel als voorwaarde dat het om ‘echte’ 
Sparta mensen moest gaan, waarmee we bedoelen dat zij de Sparta 
cultuur en structuur moeten kennen.

Daar zijn we prima in geslaagd door het ‘aantrekken’ van Lars Kikkert 
(tot afgelopen seizoen nog speler van ons 1e elftal) en Gert Klijnstra, 
die zowel als speler en trainer een langdurig verleden bij Sparta heeft. 
In feite vormen Lars, Gert en Roel daarmee de technische commissie 
binnen het Technisch Hart en zijn zij verantwoordelijk voor onder 
meer het aanstellen van de selectietrainers.

Voorlopig gaan we het hier mee doen en werkenderwijs zullen er best 

wel aanpassingen en bijstellingen komen, maar dat past helemaal in 
het proces waarmee we begonnen zijn. 

Ambities 

Zoals hierboven al aangegeven willen we als Technisch Hart ervoor 
zorgen dat jeugdselectiespelers – vooralsnog te beginnen vanaf O17 – 
alle faciliteiten, ondersteuning, begeleiding en stimulering krijgen om 
zich te ontwikkelen tot een volwaardig 1e  of 2e elftal speler. Daarbij 
kun je denken aan specifi eke trainingsmomenten, mentale begelei-
ding, fysieke training, maar ook aan het vervoegd meetrainen bij de 
eerste selectie.

Wat we willen bereiken is dat er bij de samenstelling van de 1e en 2e  
elftal selecties EERST wordt gekeken naar de eigen jeugdspelers en 
pas als echt blijkt dat bepaalde posities niet kunnen worden ingevuld 
door de eigen jeugd, we eventueel op zoek gaan naar een invulling 
van buitenaf. En dus niet andersom!

We plakken daar geen vaste percentages aan vast in de zin van bij-
voorbeeld 70% van de selectie uit eigen spelers, maar zetten in op een 
duurzame en verantwoorde instroom van talentvolle jeugdspelers in 
de senioren selecties. En natuurlijk streven we er daarbij naar dat zo-
wel het 1e als 2e elftal tenminste op het huidige niveau blijft presteren 
en acteren. 

Consequenties

Om dit beleid daadwerkelijk handen en voeten te geven, zal er sprake 
moeten zijn van een breed draagvlak en zullen de direct betrokkenen 
(met name de trainers van O17, O19 en het 1e en 2e) zich moeten com-
mitteren aan deze werkwijze. Dat betekent dat we als Technisch Hart 
in de afgelopen periode veelvuldig contact hebben gehad met deze 
trainers en in alle gevallen is er instemming met onze bedoelingen en 
uitwerkingen.

Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat het bestuur van de 
cvv Sparta dit nieuwe beleid vaststelt en goedkeurt en ook dat is in-
middels allemaal op positieve en constructieve wijze geregeld. Als 
voorzitter van het Technisch Hart sluit ik aan bij het begin van elke be-
stuursvergadering om het bestuur te informeren over de voortgang 
van onze plannen.

Kortom: we zijn nu echt begonnen !

  Namens het Technisch Hart,
  Roel Weener
  voorzitter TH

In het afgelopen seizoen zijn er binnen Sparta goede stappen gemaakt op het gebied van voetbaltechnisch beleid. Bij een vereniging 

van het formaat van Sparta met de bijbehorende ambities hoort een goed beleid. Roel Weener, ex-hoofdtrainer van Sparta en sinds kort 

voorzitter van het Technisch Hart van Sparta, licht de nieuwste ontwikkelingen in dit artikel toe.
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Sterk georganiseerde groep bedrijven
vormen de Business Club Sparta
De Business Club Sparta (BCS) is een sterk georganiseerde groep be-
drijven met als doel het sponsoren en ondersteunen van Sparta En-
schede. 

Sterk netwerk

De ruim 40 leden van de BCS bestaan uit allerlei verschillende bedrij-
ven en branches. We ontmoeten elkaar in een leuke informele sfeer, 
nodigen bestaande- en potentiële relaties uit, leggen nieuwe contac-
ten en doen onderling zaken. Gedurende het seizoen worden er diver-
se activiteiten georganiseerd waarbij volop genetwerkt kan worden. 
Daarnaast ontmoeten veel leden elkaar op wedstrijddagen, onder 
meer bij wedstrijden van het eerste elftal. 

Voordelen van de BCS 

De BCS biedt Sparta continuïteit. Sparta is niet alleen afhankelijk van 
één hoofdsponsor en enkele subsponsors (stersponsors), maar mag 
zich verheugen in een groot aantal bedrijven dat op diverse manieren 
een bijdrage levert aan de grootste voetbalclub van Enschede. Voor de 
leden is het een mooie manier om (fi nancieel) betrokken te zijn bij de 
club en een steentje bij te dragen. 

Doelen

De BCS bindt en verbindt, met als hoofddoel het creëren van een win-
win situatie voor sponsor en vereniging. Bedrijven die aan Sparta ver-
bonden zijn als shirtsponsor of Sparta steunen door één of meerdere 
reclameborden worden vaak steeds meer betrokken bij onze mooie 
vereniging. Er zijn diverse maatwerkpakketten mogelijk voor sponso-
ring, waarvan het lidmaatschap van de BCS er één is.

Het lidmaatschap van de BCS betekent voor je bedrijf het volgende:

 1. Ondersteuning bieden aan de cvv Sparta Enschede
 2. Tonen van maatschappelijke betrokkenheid
 3. Versterken van het eigen- en andermans relatienetwerk
 4. Vergroten van de eigen naamsbekendheid
 5. Communiceren van een imago
 6. Het doen van business onder prettige omstandigheden.

De bedrijven die lid zijn van de BCS vind je op
www.sparta-enschede.nl/bcs en op de pagina hiernaast

Indien je interesse gewekt is komen wij graag in contact!
Wij zijn per mail bereikbaar via bcs@sparta-enschede.nl

In een persoonlijk onderhoud lichten wij graag de
mogelijkheden toe.

Kroese Wevers Accountants

Partyverhuur 2.0

Pinna Delicatessen

Pollemans & Walhof B.V.

Sectolin

Sjiek Photo en Film

Slagerij Busscher

Spraaq Advocaten

Stukadoorsbedrijf Muis

Supporters Vereniging Sparta                        

Tandenartsenpraktijk Zuiderval

Technowacht

Toner Store

TQM Systems

Twepa

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

Aannemersberdijf H. Groen

ASaP 24-7

Autobedrijf Sprakel

Baker Street Financials

Brookhuis busreizen

Daniels Huisman Advocaten

Dirk Nijhuis & Appels schilderswerken

Ecobio Cleaning

Elzinga wonen

Esso Service Center Reink

FOXX-design

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
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Kelderklasse Toernooi update

In 2017 werd door de spelers en begeleiding van Sparta 6 de eerste 
editie van het Kelderklasse-toernooi georganiseerd. Een toernooi spe-
ciaal voor de echte recreatieve spelers voor wie het voetbal zelf soms 
maar bijzaak is en waarvoor sfeer en plezier maken voorop staat. Het 
toernooi kende een uitermate sportief verloop en werd afgesloten 
met een knallende feestavond volop muziek en plezier.

Na deze uitermate succesvolle eerste editie zijn de organisatoren 
doorgegaan met dit initiatief totdat de coronacrisis ook hier roet in het 
eten gooide. Met de huidige betere vooruitzichten zitten de mannen 
echter niet stil en is er op 16 oktober een mooie nieuwe activiteit ge-

pland, het Kellerliga Oktoberfest. Dit zal een 7-tegen-7 toernooi zijn 
met al het goede van het Kelderklasse-toernooi, maar dan met een 
speciaal Oktoberfest tintje. Het idee voor dit toernooi lag er al een tijd-
je, maar zal nu daadwerkelijk vorm gegeven gaan worden. Ondanks 
de kleine onzekerheid die we altijd zullen hebben staan de lichten nu 
echt op groen.

Het deelnemersveld met 16 teams is al gevuld, de animo voor dit toer-
nooi is geweldig groot gebleken. Veel van de ‘vaste’ deelnemers zien 
we weer terug en samen gaan we er een fantastisch evenement van 
maken. Iedereen is er aan toe. Een mooi laagdrempelig voetbaltoer-
nooi volop sfeer en sportiviteit met natuurlijk een afsluitend feest in 
Oktoberfest sfeer. Een feesttent, DJ, live muziek, vette hap en volop 
vloeibare versnaperingen, zo simpel kan het zijn. Wij gaan er alles aan 

doen om het een succes te maken en daar hebben wij alle vertrouwen 
in. 

Voor ons is het een eer dat we dit namens de vereniging mogen orga-
niseren, zeker ook in dit jubileumjaar. Naast het Kellerliga Oktoberfest 
zullen we ook dit voetbalseizoen afsluiten met de zomereditie van het 
toernooi waarmee het allemaal begon: het Kelderklasse toernooi. Dit 
zal weer groter en beter dan ooit worden, want dit wordt ons 5e toer-
nooi en dat lustrum moet natuurlijk gevierd worden! Tot snel!

Organisatie Kelderklasse Toernooi
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Hoofdtrainer Joost du Gardijn:

Veel zin aan het nieuwe seizoen!

Het voetbalseizoen 2020/2021 kende voor Joost du Gardijn een in alle 
opzichten onbevredigende afl oop. “Met drie winstpartijen en een ge-
lijkspel begonnen we goed aan de competitie. Naast de resultaten was 
er ook een goede voetbalontwikkeling zichtbaar. Des te meer was het 
natuurlijk vervelend dat we dit niet konden doorzetten”, aldus Joost. 
De coronacrisis maakte een abrupt einde aan het competitievoetbal, 
maar dat was geen sein om stil te gaan zitten. Binnen de mogelijkhe-
den die vanuit de overheid werden gegeven en zodra het weer kon 
werd er weer getraind. De jongere spelers konden nog aansluiten bij 
de jeugdtrainingen en met andere activiteiten zoals mountainbiken 
en een golfclinic bleef de groep in beweging. Toch was het een seizoen 
om in voetballend opzicht snel te vergeten.

De jubileumwedstrijd Sparta - FC Twente in het kader van 100 jaar 
Sparta was natuurlijk een hoogtepunt, ook voor Joost: “Ik ben er bij 
eerdere clubs al eerder dichterbij geweest, maar nu viel ik als trainer 
met de neus in de boter. Het was een geweldige dag en ik merkte ’s 
ochtends al dat iedereen bij Sparta er ook echt aan toe was, na een ver-
velende tijd zonder voetbal. Er hing een levendige sfeer op het com-
plex en alles was tot in de puntjes goed georganiseerd.” De wedstrijd 
zelf kende voor Sparta een goed verloop. “We hadden vooraf een paar 
doelstellingen geformuleerd: geen dubbele score qua tegendoelpun-
ten en zelf scoren. Dat is gelukt!”. 

Met name in de eerste helft gaf Sparta prima tegenspel en creëerde 
het ook enkele goede mogelijkheden om te scoren. Het hoogtepunt 
van de wedstrijd was natuurlijk het prachtige doelpunt van Imar Bult, 
die de FC Twente-goalie van verre afstand met een prachtige lob wist 
te verschalken. De ruststand was slechts 1-2 in het voordeel van FC 
Twente. Dat de score na rust uiteindelijk toch uitliep (eindstand 1-8) 
was absoluut geen schande. Sparta wist prima tegenstand te bieden 
in deze mooie en drukbezochte wedstrijd en daarmee werden alle ver-
wachtingen vooraf overtroff en.

Vooruitkijkend naar het nieuwe voetbalseizoen 2021/2022 is Joost 
duidelijk: “We willen een rol van betekenis spelen in de tweede klasse 
en uitgaan van onze eigen kracht. Een periodetitel en deelname aan 
de nacompetitie mag je een doelstelling noemen., die we gaan be-
spreken.” Door het vertrek van Lars Kikkert, Kevin Krommendijk en Bas 
Postma werd er veel ervaring ingeleverd, terwijl met Matteo Poledda 
en Rutger Hesselink ook twee talenten vertrokken. Joost: “We hebben 
in de samenstelling van de nieuwe groep nadrukkelijk gekeken naar 

onze eigen jeugd. Vorig seizoen hebben we al enkele talenten inge-
past en daar gaan we nu mee door, met Randy Pater en Luuk de Haan. 
Van buiten zijn er ook enkele nieuwe spelers gekomen: Romin Ahmadi 
(Renswoude), Berke Bozkir (Tubantia) en Yimis van Leeuwen (DETO). 
Laatstgenoemde twee spelers zijn echter nog een tijdje uit de running 
vanwege knieblessures. Al met al hebben we een jonge groep, maar is 
er ontzettend veel talent aanwezig.”

In het begeleidingsteam was er ook een wijziging te noteren. Jan Ma-
ris vertrok na vele jaren van goede verdiensten als elftalleider en zijn 
rol wordt overgenomen door Marco Snippe die overkomt vanuit de 
begeleiding van Sparta 2. Joost zal ook komend seizoen op de trai-
ningen geassisteerd worden door Michel Lage Venterink, voor wie de 
samenwerking in het eerste seizoen samen ook zeer goed bevallen is. 

In het afgelopen seizoen was het voor Joost soms lastig om de ver-
eniging Sparta beter te leren kennen. De kantine was lange tijd ge-
sloten en contacten waren beperkt, maar ondanks dat heeft hij toch 
een goede eerste indruk van de club gekregen. Hij verheugt zich erop 
om de Spartanen beter te leren kennen en activiteiten te ondernemen 
die ook buiten het reguliere voetbal vallen. Kijkend naar de organisatie 
valt hem op dat er met name op technisch gebied afgelopen seizoen 
goede stappen zijn gezet. “Als ik al iets zou kunnen aanmerken, dan 
zou dit het gemis aan een technische commissie zijn die over de hele 
lijn, van jong tot oud, kijkt naar de voetbalontwikkeling van spelers 
in de opleiding van Sparta. En laat deze commissie nu juist afgelopen 
seizoen tot stand zijn gekomen. Dit is een absoluut pluspunt, ook voor 
mij als trainer.”

Bij zijn kennismakingsgesprek met Sparta in de vorige presentatiegids 
viel al te lezen dat Joost er diverse nevenactiviteiten in het voetbal op 
nahoudt. Met zijn twee voetbalscholen, Meidenvoetbalschool Twente 
en Support2Talent, is hij inmiddels ook weer van start gegaan en dit 
geldt ook voor zijn activiteiten als coördinator bij de jeugd van VV Rig-
tersbleek. Samen met zijn vrouw Maaike en de beide kinderen Noor 
en Brian, ziet Joost ook weer uit naar andere hobby’s zoals het golfen, 
skiën en natuurlijk het trotse onderhoud van zijn eigen grasmat (“New 
Wembley”). Wie de voortgang daarvan wil volgen kan Joost op de so-
cial media volgen.

Hopelijk gaan we het komend seizoen genieten van de verrichtingen 
van het eerste elftal. Joost: “Er staat een gretige, jonge groep met veel 
zelfopgeleide spelers en daarmee hebben we een eigen Sparta-ge-
zicht. Dat is ook goed voor de binding met onze supporters. Het is een 
enorme uitdaging om met deze groep aan de slag te gaan en voetbal-
lend veel progressie te boeken. Ik heb er veel zin in!”

De ruststand was slechts 1-2 in het 
voordeel van FC Twente

Na het verloren voetbalseizoen 2020/2021 richt ook de selectie van Sparta zich weer op het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin er ho-

pelijk weer op normale wijze gevoetbald kan worden. Hoofdtrainer Joost du Gardijn begon in 2020 met ambitieuze doelstellingen aan 

zijn klus bij Sparta, maar zag na slechts vier competitiewedstrijden het seizoen afgebroken worden. Samen met hem blikken we terug 

op vorig jaar en kijken we natuurlijk vooruit.
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We willen een rol 

van betekenis 

spelen in de 

tweede klasse en 

uitgaan van onze 

eigen kracht.



Boven v.l.n.r.: Peter Coppens (fysio), Dick de Jong (teammanager), Bram Heesen, Simon Prinsen, Danny Reinders, Daan Akkerman, Nassim Oulad Ben Lahcen, Berke Bozkir, Marco Snippe (teammanager), Roy Heyl ( ass.scheidsrechter).

Midden v.l. .r.: Koen Kremers, Maikel Boelema, Jasper Stobbe, Bryan Jonkers, Anthony Ramkalup, Ali Ahmadi, Imar Bult, Romin Ahmadi, Tom Weeren.

Voor v.l.n.r.: Mats Holtkamp, Randy Pater, Rob van Holland, Davide Poledda, Michel lage Venterink (ass.trainer), Joost du Gardijn (trainer/coach), Jeroen de Römph (keeperstrainer), Gabril Genc, Alessio Pinna, Jorn Jonge Poerink, Luuk de Haan.
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Naam: Bram Heesen
Leeftijd: 21 jaar
Positie: centraal verdediger 
rechtsback
Afkomstig van: Sparta 2
Wat verwacht je van dit seizoen?

Leerzaam & uitdagend seizoen. 
Hopen dat we kunnen doortrainen 
ivm de maatregelen die komen 
gaan… 

Naam: Jasper Stobbe
Leeftijd: 18 jaar
Positie: doelman
Afkomstig van: Sparta JO19-1
Wat verwacht je van dit seizoen?

Ik hoop dit seizoen veel minuten te 
maken om mezelf te ontwikkelen en 
snel te wennen aan dit niveau waar 
het er veel sneller en fysieker aan 
toe gaat dan in de O19.

Naam: Luuk de Haan
Leeftijd: 19 jaar
Positie: linksbuiten
Afkomstig van: Sparta 2
Wat verwacht je van dit seizoen?

Trainingen meedoen met Sparta 1 
en zaterdag volledig te spelen bij 
Sparta 2.

Naam: Randy Pater
Leeftijd: 18 jaar
Positie: centraal verdediger
Afkomstig van: Sparta JO19-1
Wat verwacht je van dit seizoen?

Ik hoop een mooi seizoen, waarin 
ik mijzelf verder kan ontwikkelen 
en we hoog kunnen eindigen met 
Sparta 1.

Naam: Anthony Ramkalup
Leeftijd: 21 jaar
Positie: doelman
Afkomstig van: Phenix
Wat verwacht je van dit seizoen?

Ik hoop dit seizoen grote stappen te 
kunnen maken in mijn ontwikkeling 
en de concurrentie aan te gaan met 
de andere keepers.

Naam: Berke Bozkir
Leeftijd: 23 jaar
Positie: verdedigende 
middenvelder
Afkomstig van: HVV Tubantia
Wat verwacht je van dit seizoen?

Dat we boven in mee doen, voor 
mij persoonlijk is het belangrijkste 
om weer fi t te worden vanwege een 
zware knie blessure.

Naam: Romin Ahmadi
Leeftijd: 28 jaar
Positie: spits
Afkomstig van: vv Renswoude
Wat verwacht je van dit seizoen?

Top 3.

Naam: Simon Prinsen
Leeftijd: 20 jaar
Positie: Rechts centraal/rechtsback
Afkomstig van: eigen jeugd Sparta
Wat verwacht je van dit seizoen?

Moet mij laten zien om een basis 
plek te veroveren. Graag zoveel 
mogelijk spelen en als dat niet in 
het 1e is dan in het tweede.
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De Sparta-selectie is voor het komend seizoen versterkt met een aantal nieuwe spelers. Vanuit onze eigen jeugd verwelkomen we de 

nodige aanstormende talenten, uiteraard een prima ontwikkeling voor Sparta en een compliment aan onze jeugdopleiding.

Een aantal andere spelers heeft vanuit andere verenigingen de overstap naar Sparta gemaakt.

In deze presentatiegids stellen wij de nieuwe spelers graag voor:

Nieuwe spelers bij de eerste selectie

A

W

PRESENTATIEGIDS CVV SPARTA ENSCHEDE 2021-2022    27



De selectie van Sparta al jaren topfi t op het veld
met de sport-medische begeleiding van ons team.

Moutlaan 2, 7523 MD Enschede
Tel. 053 - 432 68 94

e-mail: info@coppenslubbers.nl
www.fysiotherapiecoppensenlubbers.nl

- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Echografi e
- Medical Taping Cencept
- Dry Needling
- Beweegprogramma’s
 (COPD, Diabetes Mellitus 2)
- Medisch fi tness
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ASC ‘62
Sportpark Gerner
Haersolteweg 10
7722 SE Dalfsen

Tel. 0529-467844
www.asc62.nl

twitter: @ASC62

ASC ’62 - Dalfsen

ASC ’62 uit Dalfsen komt het aankomende seizoen voor de 13e achtereenvolgende keer uit 
in de 2e klasse H. Trainer Piet de Jong bleef en zal met zijn team in ieder geval een seizoen 
nastreven waarin het verschoond blijft van degradatiezorgen. ASC ’62 heeft zich voor 
Sparta altijd ontpopt als een stugge en lastig te bespelen tegenstander.

Be Quick ‘28
Stadionplein 25
8025 CP Zwolle

Tel. 038-4531186
www.bequick28.nl

twitter: @BeQuick28

Be Quick ’28 - Zwolle

Een trainerswissel bij de club die gevestigd is onder de rook van het stadion van PEC 
Zwolle. Voormalig profvoetballer Marcel Boudesteyn pakt na een aantal jaren afwezigheid 
zijn trainerscarrière weer op om de selectie van nieuwe impulsen te voorzien. Sinds de 
rentree van Be Quick ’28 in de 2e klasse H in het seizoen 2016/2017 heeft het geen echte 
rol van betekenis kunnen spelen.

Be Quick Z
Sportcomplex Zuidveen

Laan naar Eme 97
7204 LZ Zutphen
Tel. 0575-526881

www.bequickzutphen.nl
twitter:

@BeQuick_Zutphen

Be Quick Zutphen

Een voor Sparta 1 onbekende tegenstander die naar verwachting als doel zal hebben om 
zich probleemloos te handhaven in de 2e klasse. Trainer van de club die op 9 april 2022 
haar 120-jarig jubileum hoopt te gaan vieren is en blijft Wilco Klop.

Den Ham
Sportpark De Rohorst

Rohorst 1a
7683 PE Den Ham
Tel: 0546-671666
www.denham.nl

twitter: @vvdenham

Den Ham 

Ook een trainerswissel bij Den Ham. De ervaren Walter Weghorst kwam over van 
competitiegenoot De Esch en volgt daarmee Jurgen Kok op. De Ham begint aan zijn 12e 
seizoen in de 2e klasse H en bestaat dit jaar 75 jaar. De confrontaties met Sparta 1 de 
voorbije jaren waren in de regel spraakmakend en doelpuntrijk.

Enter Vooruit
Sportpark De Werf

Sportlaan 2
7468 GA  Enter

Tel: 0547-381663
www.entervooruit.nl

twitter: @entervooruit

Enter Vooruit 

Tegen Enter Vooruit worden de degens gekruist met trainer Jan-Willem van Holland die 
kan terugkijken op een rijk- en succesvol verleden als speler en trainer bij Sparta. Het 
beloven traditiegetrouw interessante en spannende ontmoetingen te worden tussen 
beide teams.

De Esch
Operalaan 100

7577 JA Oldenzaal
Tel. 0541-510606

www.vv-de-esch.nl
twitter:zvvdeesch

De Esch - Oldenzaal

Ook bij De Esch staat er een nieuwe trainer voor de groep. Zijn naam is Bas van der Wal en 
op de website wordt hij geïntroduceerd als ‘een jonge en bevlogen voetbaltrainer met een 
duidelijke voetbalvisie en sterke ambitie om, samen met de selectiespelers en begeleiders,  
De Esch als voetbalvereniging door te ontwikkelen’. We wachten het een en ander met 
belangstelling af.

Wie zijn de tegenstanders in het seizoen 2021/2022
Met de wetenschap dat er inmiddels twee voetbalseizoenen niet tot een normaal einde zijn gebracht staan er weer 14 teams klaar om af te 
trappen in de 2e klasse H. Laten we met z’n allen hopen dat de Corona-pandemie inmiddels zodanig onder controle is dat er nu wel een volledig 
seizoen kan worden afgewerkt, het liefst met publiek en zonder (noemenswaardige) beperkingen. Het is vooraf lastig inschatten waar de teams 
nu staan, zeker na zo’n lange periode waarin het spelen van wedstrijden niet mogelijk bleek. 

Desalniettemin, ook in deze editie stellen wij de tegenstanders in het seizoen 2021/2022 aan u voor: 
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Hulzense Boys
Sportpark Smidserve
G.H. Kappertstraat 45

7443 RB Hulsen
Tel: 0548 – 610823

www.hulzenseboys.nl
twitter: @hulzenseboys

Hulzense Boys - Hulsen

Reeds in november 2020, kort na het gedwongen einde van het seizoen 2020/2021, gaf 
trainer Tim Engbers aan na afl oop van het seizoen te zullen stoppen. Hij gaat zich richten 
op het behalen van het UEFA-A diploma en wordt opgevolgd door trainer Erik Zandstra 
die overkwam van Longa ’30 uit Lichtenvoorde. De ploeg uit Hulsen geldt als één van de 
favorieten om te strijden voor de promotieplaatsen

IJVV
Sportpark Den Uithoek

Bergweg 3 8271 CC
IJsselmuiden

Tel. 038-3315877
www.ijvv.nl

twitter: @ijvvdenuithoek

IJVV - IJsselmuiden

IJVV gaat zich opmaken voor haar 8e seizoen in de 2e klasse H en is normaliter voor iedere 
tegenstander een lastig te bespelen ploeg. Elk jaar worden de ambities hoog ingezet door 
IJVV, maar het komt er maar niet uit. De trainer van IJVV is en blijft Emiel Diender.

PH Almelo
Sportpark Schelfhorst

Veenelandenweg 34
7608 HB Almelo

Tel. 0546-862775
www.phalmelo.nl

twitter: @phalmelo

PH Almelo

Na een rijke historie in het zondagvoetbal stroomde PH vanaf het seizoen 2017/2018 in de 
4e klasse van het zaterdagvoetbal in. De eerste 2 seizoenen werden afgesloten met een 
kampioenschap, de laatste 2 seizoenen werden in de 2e klasse H niet afgemaakt. Trainer 
van de formatie is Bjorn Hodes die, met een verleden bij Enter Vooruit en ASC ’62, weet wat 
nodig is om op dit niveau succesvol te kunnen zijn.

Quick ‘20
Sportpark

Vondersweijde
Primulastraat 15

7572 AS Oldenzaal
Tel. 0541-520820
www.quick20.nl

twitter: @kvvquick20

Quick ’20 - Oldenzaal

De op voorhand absolute favoriet voor het kampioenschap is het voormalige 
zondagvoetbalbolwerk uit Oldenzaal. Op dinsdag 6 juli jl. kruiste het de degens met 
landskampioen Ajax en eindigde het de wedstrijd met een zeer verdienstelijke 1-1. Trainer 
is de ervaren René Nijhuis en zal vooral de vraag zijn of de  formatie tegen de druk bestand 
is en de favorietenrol kan waarmaken.

Vroomshoopse Boys
Sportpark De Bosrand

Flierdijk 5a,
7681RB Vroomshoop 

Tel. 0546-646362
www:

vroomshoopseboys.nl
twitter: @VrhBoys

Vroomshoopse Boys 

Geen veranderingen bij Vroomshoopse Boys, de selectie is volledig in tact gebleven 
en trainer Jan-Peter Jonkman begint aan zijn 3e seizoen. De blauw-gele formatie uit 
Vroomshoop gaat het naar verwachting elke tegenstander in de 2e klasse H wederom 
(zeer) lastig maken.

WVF
Sportpark 

De Weide Steen
Stinsweg 15,

8042 AZ Zwolle
Tel. 038-4211708

www.wvf.nl
twitter: @vvwvf

WVF - Zwolle

De ervaren trainer Marcel van der Steege begint in Zwolle aan zijn 4e seizoen en kan 
zich met zijn ploeg opnieuw tot de kanshebbers rekenen voor de bovenste plekken. Ter 
voorbereiding op het seizoen won WVF het sterk bezette Berend Elzerman toernooi na 
onder meer overwinningen op KHC en DOS Kampen, die beiden uitkomen in de 1e klasse.

ZAC
Sportpark Jo van Marle

Landsheerlaan 42
8016 KH Zwolle

Tel. 038-4601252
www.zac.nl

twitter: @zac1893

ZAC - Zwolle

Bij ZAC een nieuwe trainer, een aantal versterkingen en een talentvolle selectie met volop 
kansen tot doorontwikkeling. Arnie Pot verruilde het assistent-trainerschap bij Sportclub 
Genemuiden in voor het hoofdtrainerschap bij ZAC en mag fris aan de slag bij deze grote 
club uit Zwolle.

Zwolsche Athletische Club

Bel (053) 431 23 89

Pedro SwierPedro Swier
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Sparta organiseert deze competitie dit jaar maar liefst voor de 23e 
keer.  Vanaf het begin heeft Beltona het toernooi gesponsord en haar 
naam aan het toernooi gegeven.

De wedstrijden worden geleid door arbitrale trio’s die in overleg met 
de KNVB en meerdere scheidsrechterverenigingen worden aange-
steld.

De fi naledag is eind juni gepland, zodat de reguliere nacompetities 
en de fi naledag elkaar niet in de weg zitten. De fi naledag is altijd een 
dag waar de organisatie, maar ook de deelnemende clubs zeker naar 
uitkijken. De verzorging van de deelnemende teams en arbitrale trio’s 
is prima geregeld en alles verloopt volgens het vooraf vastgestelde 
tijdschema. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking 
van vele vrijwilligers die zich elk jaar vanuit Sparta weer voor deze dag 
inzetten!

De Beltona beloften commissie kijkt uit naar het nieuwe seizoen dat 
op het punt van beginnen staat. “We zijn enorm benieuwd wat de 

nieuwe competitie opzet gaat brengen en hoe dit in de smaak van de 
deelnemende teams gaat vallen”. 

Alle informatie rondom de Beltona Beloften Competitie, zoals com-
petitieopzet, alle speelschema’s, uitslagen en standen, kan gevonden 
worden op een apart ingericht gedeelte op de website van Sparta En-
schede, www.sparta-enschede.nl

Beltona Beloften Competitie
“Jeugdspelers op een mooie manier ervaring laten opdoen met prestatiegericht voetbal.” Dat is de bedoeling van deze competitie”.  
Dit jaar nemen 40 verenigingen uit de provincies Drenthe,  Overijssel, Flevoland en Gelderland deel aan het toernooi. Een ongekend groot 
aantal en er staan ook nog clubs op de wachtlijst, hetgeen wel aangeeft dat de competitie zeker niet aan populariteit inboet. 
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Sparta is een fantastische club voor jong talent.

Dat mogen we best met z’n allen uitdragen.”
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Geerco Holtkamp en Peter Schulte:
trainersduo JO17 aan het woord

Geerco Holtkamp was eerder assistent van hoofdtrainer Peter Schulte 
bij het eerste elftal van Sparta. De kennismaking tussen beide trainers 
verliep soepel. “Ik moest eerst op audiëntie komen en toen bleek dat 
ik de pionnen goed kon neerzetten mocht ik blijven”, grapt Geerco. 
De samenwerking beviel goed, want toen Peter na een aantal jaren 
hoofdtrainer werd van BWO en later Enter Vooruit vroeg hij Geerco om 
met hem mee te gaan.

Uiteindelijk koos Geerco ervoor om terug te gaan naar Sparta, mede 
omdat hij zijn zoon Mats graag op de zaterdag wilde zien voetballen. 
Hij werd zelfs trainer van zijn team, de JO17-1. “Dat was nog lastiger 
dan ik vooraf had gedacht”, aldus Geerco. “Als vader en zoon is het na-
tuurlijk een uitdaging om privé en voetbal niet door elkaar te laten 
lopen.” Omdat Mats aardig goed tegen een bal trapt, hij heeft het niet 
van een vreemde, stroomde hij vervroegd door naar de JO19-1 en is 
inmiddels al te bewonderen in het eerste elftal. Dus het ‘probleem’ tus-
sen vader en zoon heeft zichzelf opgelost.

Peter, hoe is jouw terugkeer naar Sparta tot stand gekomen?

“Mijn laatste trainersklus als hoofdtrainer was bij Enter Vooruit. Na 27 
jaar als trainer had ik echt behoefte aan meer tijd voor mijzelf en mijn 
familie. Als trainer van het eerste ben je ieder weekend bezet, je kunt 
nooit eens een keer weg. Eigenlijk had ik mij voorgenomen helemaal 
met voetbal te stoppen, hoe leuk ik het spelletje ook vond. Deson-
danks liet ik mij door Geerco overhalen het toch samen met hem een 
jaartje te proberen bij de JO17”. Peters vrouw was het er ook helemaal 
mee eens. “Je moet niet in een zwart gat vallen”, zei ze.

Hoe heeft dit uitgepakt?

Peter: “Natuurlijk vraagt het trainen van JO17 de nodige tijd, maar 
dit is niet te vergelijken met de tijdsinvestering die een eerste elftal 
vraagt. Ik heb er nauwelijks gebruik van gemaakt, maar het idee dat je 
een keer een zaterdag kunt overslaan omdat je met z’n tweeën bent, 
maakt veel verschil.”

Geerco vult aan: “Op papier is Peter assistent-trainer, maar in de prak-
tijk loopt het door elkaar waardoor er meer sprake is van een trainers-
duo op gelijke basis. Peter brengt natuurlijk enorm veel ervaring als 
trainer mee. We hebben geen grote ego’s, dus we brengen allebei in 
waar we goed in zijn. Dat gaat helemaal vanzelf.” 

Door de coronacrisis zijn de plannen van beide mannen verlengd. “Bij 
een jaartje kijken hoe het gaat zal het niet blijven, want er is nog een 
hoop te doen. “We geven vooral bewustwording en tactiek mee”, aldus 
het trainersduo. “Voetballen hebben ze al geleerd.” Het trainen van een 
jeugdelftal is natuurlijk niet hetzelfde als het trainen van een senioren-

team: “Met de jeugd moet je ieder jaar opnieuw een team bouwen”, 
vervolgt Geerco. “Maar dat maakt het juist leuk. Bij een eerste is er veel 
meer continuïteit. Dit is een ander soort uitdaging.” 

“Het begeleiden van jongens op deze leeftijd is ook mooi”, vindt Peter. 
“Er gebeurt van alles in hun leven. Je kunt echt een verschil maken.” 

Hoe zit het eigenlijk met de ambities voor het komende seizoen, nu 

er eindelijk weer competitie kan worden gespeeld? 

“Onze belangrijkste ambitie is handhaving op divisieniveau, wat na-
tuurlijk een mooi uithangbord is voor de vereniging. Maar we willen 
blijven benadrukken dat het van onderaf opbouwen net zo belangrijk 
is, als op het hoogst mogelijke niveau spelen. Zo doen Michiel van Ge-
stel en Vincent Boensma bij de jongere teams al jarenlang goed werk, 

waardoor steeds meer spelers kunnen doorstromen naar een hoger 
niveau. De tendens bij het eerste elftal is dat er steeds meer spelers uit 
de eigen jeugd een kans krijgen. We willen niet aan scorebord journa-
listiek doen, maar de resultaten spreken voor zich. Het gaat goed met 
Sparta!”.

“Weet je wat ook mooi is?”, vertelt Peter, “Elke week traint Jaro Beijes 
(oud eerste elftalspeler) met ons mee. Hij heeft daar heel veel plezier 
in, brengt veel nieuwe dingen in en de jongens leren daardoor ook 
veel van hem.”

Is er nog iets dat jullie tot slot kwijt willen?

“Er is veel onrust in het Twentse amateurvoetbal door de PFA-voet-
balschool die spelers aantrekt die de ambitie hebben om het betaald 
voetbal te bereiken. Er zijn clubs die daar veel goede spelers aan kwijt-
raken. Wij denken dat je als Sparta niet bang hoeft te zijn om de con-
currentie aan te gaan. Je moet laten zien dat je goede faciliteiten biedt 
en dat het kader goed is ingevuld. Sparta is een fantastische club voor 
jong talent. Dat mogen we best met z’n allen uitdragen.” 

Mooi gezegd! Veel succes mannen!

Ik moest eerst op audiëntie komen 

en toen bleek dat ik de pionnen 

goed kon neerzetten

mocht ik blijven.

Geerco Holtkamp

Sparta JO17-1 wordt dit seizoen getraind door twee trainers met de nodige ervaring. Ze zijn al jarenlang, met een tussentijdse uitstap, 

bij Sparta actief. In het verleden werkten ze al eerder samen bij het eerste elftal, maar nu zijn ze aan een nieuw hoofdstuk begonnen. We 

hebben het natuurlijk over Geerco Holtkamp en Peter Schulte. 



PRESENTATIEGIDS CVV SPARTA ENSCHEDE 2021-2022    37

Jubileumcommissie Sparta 100 jaar

Secretariaat: Ommerbos 75 - 7543 GG - Enschede

Bankrekening: NL83INGB0000413298

ten name van Sparta 100 jaar

Op 21 april 1921 hebben Jas Meere en Bernard Lippinkhof onze voet-
balvereniging cvv Sparta Enschede opgericht en dus bereikten we op 
21 april 2021 de leeftijd van 100 jaar. We zijn niet het raam uitgeklom-
men, maar vanwege de coronacrisis konden de geplande activiteiten, 
waaronder een groot feest, niet doorgaan. In tegenstelling tot de 
100-jarige waren wij wel voorbereid. 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Het jubileumjaar is gestart op 21 april en loopt tot 21 april 2022. We 
hebben op 21 april jl. de aftrap gevierd. Door de jongste jeugd is een 
groot jubileumspandoek op de middencirkel onthuld, een activiteit 
die bij elke wedstrijd van het eerste elftal in seizoen 2021-2022 zal 
worden herhaald. Hiervan is een mooie video gemaakt, waar veel me-
dia-aandacht voor is geweest. Ook is die dag bij ereleden en anderen 
een speciale attentie bezorgd. 

Er is nog een andere overeenkomst met de 100 jarige die uit het raam 
klom: vitaliteit, ondernemingszin en omgaan met veranderende om-
standigheden. Dat is Sparta ten voeten uit en dat geldt voor alle gele-
dingen van onze club en dus ook voor de jubileumcommissie. Er was 
op 24 april een digitale pub quiz over 100 jaar Sparta waaraan ruim 
20 teams op afstand meededen. Hoogtepunt tot nu toe was de Spar-
ta FC Twente jubileum dag op zaterdag 3 juli. In de ochtend was er 
een clinic voor alle meisjesteam door speelsters van FC Twente en in 
de middag een wedstrijd van de vrouwen van FC Twente tegen onze 
JO17. Daarna was er natuurlijk de wedstrijd van het eerste elftal tegen 
FC Twente, dat hiermee de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar 
het nieuwe seizoen afwerkte. Een heerlijke zonnige dag waarvan veel 
mensen hebben genoten.

Op de website van Sparta Enschede is een webshop opgetuigd waarin 
allerlei artikelen met het jubileumlogo zijn te bestellen. Als mooi aan-
denken en om de jubileumactiviteiten te fi nancieren. Hierbij gaat het 
om ballen, caps, shirts, schoenentasjes, paraplu’s, mokken, en enkele 
alcoholische versnaperingen. 

Wat gaat er nog gebeuren?

Op dit moment bekijken we hoe de plannen die al bijna twee jaar klaar 
liggen uitgevoerd kunnen worden. Voor iedereen bij Sparta wordt er 
iets georganiseerd, de draaiboeken liggen klaar. Ook wordt er gewerkt 
aan een jubileumboek 100 jaar Sparta, dat in 2022 zal uitkomen. We 
hopen het jubileumjaar in april 2022 met een spetterend feest af te 
sluiten. Een planning volgt spoedig en deze zal via de diverse (social 
media) kanalen bekend worden gemaakt.

Financiële middelen zijn natuurlijk nodig voor alle jubileumactivitei-
ten. Sponsoren hiervoor zijn altijd welkom. Ook dragen veel mensen al 
bij via het lidmaatschap van de Vriendenloterij. Dit levert Sparta maan-
delijks een mooi geldbedrag op. Iedereen kan ook nu nog een lot lin-
ken aan onze club (zie de website van Sparta onder 100 jaar Sparta). 
Het helpt echt! 

De jubileumcommissie heeft enorm veel zin om alle geplande activi-
teiten uit te voeren. Mocht dat via coronamaatregelen toch niet lukken 
dat zijn we creatief genoeg om voor alle geledingen dit jubileumjaar 
onvergetelijk te maken. 

Kent u het verhaal van “De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween” uit een boek van Jonas Jonasson? De jarige vertrekt vlak 

voordat een groots feest voor zijn verjaardag in het bejaardenhuis zal losbarsten. De 100-jarige is nog vitaal en gaat een ondernemende 

tijd tegemoet. Er zijn verrassende overeenkomsten met een andere 100-jarige.

Daan Akerman ontvangt van Quincy Menig, aanvoerder FC Twente, een 
ingelijst shirt met 100 jaar cvv Sparta.

Op zoek naar een
nieuwe vloer? 
De beste vloer koop
je natuurlijk bij 
Jouw Vloer Expert

boostathletics.com

GERJAN STERKEN

Jouw Vloer Expert

bel voor een afspraak 06 51 11 26 79 of mail info@studiosterken.nl

VLOER
NIEUWE
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“Ik hoop dat als de pandemie 

voorbij is er nog veel ouders 

blijven coachen”.
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En toen kwam de coronapandemie:
hoe er tijdens de pandemie toch iets moois

is neergezet voor de jeugd.

Het voetbal binnen- en buiten Sparta is de afgelopen twee jaar be-
heerst door de coronacrisis. Vanaf het moment dat de overheid 
besloot tot het stilleggen van nagenoeg alle sporten is een groep 
trainers, begeleiders en andere vrijwilligers direct in actie gekomen. 
Doelstelling was om de jeugd bezig te blijven houden, in welke vorm 
dan ook. Eén van de mensen die hierin goed werk heeft geleverd, 
Hilbert Haan, geeft hierbij een toelichting en stelt zich nader voor:

“Mijn voetballoopbaan heb ik doorlopen bij de grote rivaal: Achilles 
Enschede. Van mijn 6e tot mijn 25e heb ik daar gespeeld. Het hoogte-
punt was de promotie met het eerste van Achilles. Sparta degradeerde 
in datzelfde seizoen. Misschien had ik meer uit mijn voetballoopbaan 
kunnen halen, maar ik liet me als clubman overhalen om door te gaan 
bij Achilles. Van alle mooie voornemens om het eerste te versterken, 
kwam niets terecht. We degradeerden ook weer snel. Ik ben nog een 
tijd doorgegaan en heb het ook nog in een lager elftal geprobeerd. 
Maar dat laatste was niets voor mij. Uiteindelijk ben ik gestopt met 
voetbal.”

“Pas jaren later heb ik de draad weer opgepakt toen mijn kinderen gin-
gen voetballen bij Sparta. Na een paar maanden kijken naar de circuit-
training, dacht ik daar wel een bijdrage te kunnen leveren. Bij de cir-
cuittraining ben ik veldcoördinator. Een hele klus, wat er staan alleen 
al 8 JO9-teams op het veld. Als veld coördinator fungeer je als aan-
spreekpunt voor ouders en stuur je stagiaires aan op het circuit. Ik heb 
daarnaast JO11 getraind en ben nu trainer en coördinator van JO13. 
Een boeiende kant van het veld coördinatorschap is het inpassen van 
nieuwe spelers. Tijdens de circuittraining krijg je een goed beeld van 
de kwaliteiten van spelers.”

“De afgelopen jaren heeft het jeugdvoetbal een grote ontwikkeling 
doorgemaakt. Vroeger had je alleen de F’jes. Nu wordt er ook gevoet-
bald door de kleutergroep van 4 tot 6 jaar, die de afgelopen 3 jaar door 
mijn dochter Esra is getraind. Behalve dat voetballertjes eerder kun-
nen beginnen, is een andere belangrijke ontwikkeling dat er meer aan-
dacht is voor leeftijdsverschillen binnen de verschillende lichtingen. 
Vooral op jonge leeftijd zijn de krachtsverschillen te groot. Daarom is 
er nu ook een JO8, om het verschil tussen een 7 en 9- jarige te over-
bruggen. Spelertjes zijn zo meer aan elkaar gewaagd, wat tot meer 
voetbalplezier leidt. Ook bij andere clubs zie je steeds meer teams voor 
de “tussenleeftijden”.”

“En toen brak de coronapandemie uit. In het begin mocht je helemaal 
niets meer en lag alles stil. Gelukkig mochten we op een gegeven mo-
ment weer met de jeugd aan de slag. Om te beginnen werd er getraind, 

vervolgens werd het landentoernooi georganiseerd. Spelersgroepen 
werden samengevoegd in landenteams. Op die manier konden er toch 
wedstrijden worden gespeeld. Aanvankelijk waren de krachtsverschil-
len te groot. Sommige teams wonnen alles, terwijl anderen de meeste 
wedstrijden dik verloren. We hebben toen de teams opnieuw inge-
deeld om tot een meer evenwichtige verdeling te komen.”

“We dachten allemaal dat de pandemie na een paar maanden wel 
afgelopen zou zijn. Maar het bleef maar doorgaan. We moesten ver-
nieuwen. Dat deden we door leeftijdsklassen te mixen en ook op hele 
en halve velden te gaan spelen. Op een gegeven moment sloten de 
meisjes ook aan. Met Elise Ooitink, Michiel van Gestel en Leon Schmitz 
hebben we de competities opgezet. Dat is heel mooi gelopen, waar-
door -vergeleken met andere clubs die niks extra’s hebben gedaan 
tijdens de pandemie- iets heel moois is neergezet. Op deze manier is 
er tijdens de pandemie veel betrokkenheid geweest, ook van enthou-
siaste ouders. Sparta is vooral dankzij de jeugd enorm gegroeid, ook 
nog tijdens deze lange periode. Dat is goed nieuws voor de club, want 
de jeugd heeft de toekomst.”

Een bevlogen Hilbert Haan vervolgt zijn verhaal:
“Hoe mooi het ook allemaal is gelopen: ik hoop dat we het nooit meer 
hoeven te doen. Want een competitie tegen andere verenigingen blijft 
het allermooiste. Maar het heeft ook mooie dingen gebracht. Spelers 
van de lagere teams zag je enorm ontwikkelen door zich aan de be-
tere spelers op te trekken. Doordat de betere spelers leerden hoe je 
mindere spelers mee kunt nemen en helpen door ze te coachen heeft 
iedereen van elkaar geleerd. Door het mixen van de teams en leeftijds-
groepen zijn er spelers opgevallen en doorgestroomd die normaalge-
sproken in een lager team waren blijven hangen.”

Vragende naar de toekomst geeft Hilbert aan:
“Het zou een mooi idee kunnen zijn om ieder seizoen meteen landen-
toernooi voor onder 8-9-11 af te sluiten. Het zal wel een hele onder-
neming zijn. Zo zijn er al 8 onder 11 teams en in de loop van het jaar 
komen er nog zeker 2 bij. Wat ik in ieder geval nog kwijt wil is, is hoe 
fi jn het is bij Sparta. Het is mooi dat je in deze tijden zo snel zoveel 
neuzen dezelfde kant op krijgt.

Ik hoop dat als de pandemie voorbij is er nog veel ouders blijven 
coachen. Als je zo snel groeit als Sparta zijn er veel mensen nodig 
om te coachen en begeleiden. Daarnaast zijn er ook andere goe-
de initiatieven, zoals het gebruiken van subsidies om trainers aan te 
trekken en het betrekken van jeugdspelers. Het vergroot de binding 
met de club en zo leun je niet alleen op ouders en grootouders.”
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Verenigingsmanager Tom van Veen:

“Samen maken wij de vereniging!”
Sinds 2019 kent Sparta in de persoon van Tom van Veen een professi-
onele verenigingsmanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
gang van zaken. Bij zijn aanstelling refereerde Tom aan het motto van 
cvv Sparta: “Sparta: een vereniging waar gevoetbald wordt”. Nu, bij de 
start van het seizoen 2021-2022, na een seizoen dat in het teken stond 
van de coronacrisis, komt hij daar nog even op terug.

In het afgelopen seizoen werd er weliswaar minder gevoetbald, maar 
werd eens te meer duidelijk wat de kracht van de vereniging Sparta 
is: waar maar enigszins mogelijk werden trainingen doorgezet en al-
ternatieve activiteiten in de vorm van landencompetities, onderlinge 
wedstrijden en bootcamps georganiseerd. Alles door en dankzij de in-
zet van zowel het vrijwillige als professionele kader van Sparta. Onver-
moeibaar en onvoorwaardelijk, onder vaak lastige omstandigheden: 
kantine en kleedkamers gesloten, geen wedstrijden tegen andere 
clubs, anderhalve meter uit elkaar, geen publiek/ouders toegestaan 
enzovoort. Daar waar andere clubs, vaak noodgedwongen, hun poort 
moesten sluiten, bleef die van Sparta zo veel mogelijk open!

Ook op het terrein van maatschappelijk en sociaal ondernemerschap 
werd ondanks de coronacrisis de nodige progressie geboekt. Spar-
ta biedt meer dan alleen voetbal! De dagopvang van Estinea is drie 
dagen per week actief op het complex van Sparta. Zij verrichten de 
nodige werkzaamheden in het beheer en de schoonmaak van onze 
accommodatie en de deelnemers maken inmiddels echt onderdeel 
uit van de “Sparta familie”. Mediant organiseert twee dagdelen per 
week een inloop-activiteit onder de noemer van Het Trefpunt en de 
Entree-opleiding van het ROC van Twente vindt iedere dinsdag plaats 
in de bestuurskamer.

Organisaties en de Gemeente Enschede weten Sparta te vinden. Ook 
als het gaat om activiteiten in het sociaal domein. Dat bleek ook toen 
Sportaal, Alifa Welzijn en Concordia in opdracht van de gemeente 
Enschede partners zochten voor de uitvoering van activiteiten voor 
jongeren die getroff en werden door de gevolgen van de coronacrisis. 
In dat kader organiseert Sparta sindsdien iedere dinsdagmiddag een 
ontmoetingsactiviteit voor leerlingen van de Internationale Schakel-
klassen van het Stedelijk Lyceum. Het gaat hierbij veelal om alleen-
staande, minderjarige asielzoekers die niet terug kunnen vallen op een 
eigen netwerk.

Opvallend, en een bericht waaraan zelfs in de landelijke media aan-
dacht besteed werd, vormde het feit dat de tribune van Sparta dienst 
is gaan doen als openlucht oefenruimte voor het Overdag Koor En-
schede. Het creëren van nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen 
heeft ook geresulteerd in Walking Football op de woensdagmiddag 
(met inmiddels 12 deelnemers) en de succesvolle start van een be-
weegactiviteit voor peuters, Nijntje Pleintje, welke op ons complex 
wordt uitgevoerd door de Gymnastiekvereniging Sportlust Enschede.

Ook de samenwerking op Sportpark Schreurserve krijgt steeds meer 
vorm. Vosta, PV de Zwaluw, Tex Town Tigers, AWA-outdoor, Pro-F fy-

siotherapie, Sportaal, de Gemeente Enschede en Sparta weten elkaar 
op diverse terreinen te vinden. Praktisch: samenwerking bij de realisa-
tie van participatiebanen, verkeersveiligheid en plaatsing van AED’s. 
Inhoudelijk en organisatorisch: gezamenlijke vertrouwenscontactper-
sonen, activiteiten in het kader van de Winter- en Summergames en 
gericht op specifi eke doelgroepen.

Op initiatief van Sparta is er inmiddels sprake is van een gezamenlijke 
commissie, met leden van Vosta en Sparta, welke zich oriënteert op het 
realiseren van een gezamenlijk clubgebouw op Sportpark Schreurser-
ve. Ook de Coöperatie Ontmoetingsclusters, de Gemeente Enschede 
en Sportaal zijn hierbij aangehaakt. Na een gezamenlijk werkbezoek 
aan accommodaties in Doetinchem en Winterswijk worden de ideeën 
nu verder uitgewerkt en zullen deze in het najaar gepresenteerd gaan 
worden.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen staan we voor een fi kse uitda-
ging. We gaan van 54 naar 61 teams! Dit betekent dat de vraag naar 
leiders en trainers, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden en 
vrijwilligers voor uiteenlopende functies alleen maar toeneemt. Hier-
toe doen we als vereniging een beroep op onze leden en hun ouders: 
in een vereniging zijn leden geen klanten, maar zijn we solidair met 
elkaar. Dat betekent dat je niet alleen rechten, maar ook plichten hebt 
en dat je als vrijwilliger een taak op je kan nemen. Een vereniging is 
iets dat je samen doet!

Doe wat voor de vereniging. Meld je aan als vrijwilliger. Dat hoeft niet 
meteen in de vorm van een wekelijkse verplichting: 1x per maand een 
morgen fungeren als gastheer of -dame, twee uurtjes koffi  e schenken 
in de kantine, het kan allemaal. Geef aan wat je wilt en kunt en dan 
geldt: vele handen maken licht werk en samen maken wij de vereni-
ging!

Voor meer informatie bij interesse kan contact worden opgenomen 
met Tom van Veen op telefoon 06-86847041 of per E-mail verenigings-
manager@sparta-enschede.nl 

Uw fauteuil 
op maat gemaakt

Voortsweg 23-31
7523 CC Enschede
T 053 - 435 84 37E 

info@elzingawonen.nl
www.elzingawonen.nl

Volg ons ook op Facebook! 

Tevens dé speciaalzaak  in zorgbedden
PERSOONLIJK ADVIES
SERVICEGERICHT
AANDACHT VOOR DETAIL

Ligt u langdurig in bed door ziekte  
of een operatie? Een zorgbed  biedt 
comfort en gemak. 
Snel een zorgbed nodig? Dat kan! Binnen 
10 dagen leveren wij het bij u thuis. 
Kijk op onze website voor het gehele 
assortiment bedden en matrassen.

Chinees - Aziatisch Specialiteiten Restaurant

Oldenzaalsestraat 266 7523 AG Enschede
Tel. 053 - 433 36 78
www.husgarden.nl
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Zaterdag 3 juli Sparta JO17-1 - FC Twente vr
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Zaterdag 3 juli jubileumwedstrijd Sparta - FC Twente
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Speelschema 2e klasse H
Periode 1 (8 wedstrijden)

Zaterdag 25 september
ASC ‘62 - Quick ‘20
Be Quick Z. - De Esch
Be Quick’28 - ZAC
Den Ham - cvv Sparta E.
Enter Vooruit - PH
Hulzense Boys - IJVV
Vroomshoopse Boys - WVF

Zaterdag 2 oktober
De Esch - Den Ham
IJVV - Enter Vooruit
PH - ASC ‘62
Quick ‘20 - Vroomshoopse Boys
cvv Sparta E. - Be Quick’28
WVF - Be Quick Z.
ZAC - Hulzense Boys

Zaterdag 9 oktober
ASC ‘62 - De Esch
Be Quick Z. - cvv Sparta E.
Enter Vooruit - ZAC
Hulzense Boys - Be Quick’28
Quick ‘20 - PH
Vroomshoopse Boys - Den Ham
WVF - IJVV

Zaterdag 16 oktober
Be Quick’28 - Be Quick Z.
De Esch - Vroomshoopse Boys
Den Ham - Enter Vooruit
IJVV - ASC ‘62
PH - WVF
cvv Sparta E. - Hulzense Boys
ZAC - Quick ‘20

Zaterdag 23 oktober
ASC ‘62 - ZAC
Be Quick Z. - Hulzense Boys
Enter Vooruit - cvv Sparta E.
PH - IJVV
Quick ‘20 - De Esch
Vroomshoopse Boys - Be Quick’28
WVF - Den Ham

Zaterdag 30 oktober
ASC ‘62 - Be Quick Z.
Be Quick’28 - Enter Vooruit
De Esch - WVF
Den Ham - ZAC
Hulzense Boys - Vroomshoopse Boys
IJVV - Quick ‘20
cvv Sparta E. - PH

Zaterdag 6 november
Enter Vooruit - Hulzense Boys
IJVV - cvv Sparta E.
PH - De Esch
Quick ‘20 - Den Ham
Vroomshoopse Boys - ASC ‘62
WVF - Be Quick’28
ZAC - Be Quick Z.

Zaterdag 20 november
Be Quick Z. - Vroomshoopse Boys
Be Quick’28 - ASC ‘62
De Esch - Enter Vooruit
Den Ham - IJVV
Hulzense Boys - Quick ‘20
cvv Sparta E. - WVF
ZAC - PH

Periode 2 (9 wedstrijden)

Zaterdag 27 november
ASC ‘62 - Den Ham
De Esch - Be Quick’28
IJVV - ZAC
PH - Be Quick Z.
Quick ‘20 - cvv Sparta E.
Vroomshoopse Boys - Enter Vooruit
WVF - Hulzense Boys

Zaterdag 4 december
Be Quick Z. - Quick ‘20
Be Quick’28 - IJVV
Den Ham - PH
Enter Vooruit - WVF
Hulzense Boys - ASC ‘62
cvv Sparta E. - Vroomshoopse Boys
ZAC - De Esch

Zaterdag 11 december
ASC ‘62 - cvv Sparta E.
Be Quick Z. - Den Ham
De Esch - Hulzense Boys
PH - Be Quick’28
Quick ‘20 - Enter Vooruit
Vroomshoopse Boys - IJVV
WVF - ZAC

Zaterdag 22 januari
Be Quick’28 - Den Ham
Enter Vooruit - ASC ‘62
Hulzense Boys - PH
IJVV - Be Quick Z.
cvv Sparta E. - De Esch
WVF - Quick ‘20
ZAC - Vroomshoopse Boys

Zaterdag 29 januari
ASC ‘62 - WVF
Be Quick Z. - Enter Vooruit
Be Quick’28 - Quick ‘20
De Esch - IJVV
Den Ham - Hulzense Boys
PH - Vroomshoopse Boys
cvv Sparta E. - ZAC

Zaterdag 5 februari
Enter Vooruit - Den Ham
Hulzense Boys - Be Quick Z.
IJVV - PH
Quick ‘20 - ASC ‘62
Vroomshoopse Boys - De Esch
WVF - cvv Sparta E.
ZAC - Be Quick’28

Zaterdag 12 februari
ASC ‘62 - PH
Be Quick Z. - ZAC
Be Quick’28 - WVF
De Esch - Quick ‘20
Den Ham - Vroomshoopse Boys
Hulzense Boys - Enter Vooruit
cvv Sparta E. - IJVV

Zaterdag 5 maart
Enter Vooruit - Be Quick’28
IJVV - Den Ham
PH - cvv Sparta E.
Quick ‘20 - Hulzense Boys
Vroomshoopse Boys - Be Quick Z.
WVF - De Esch
ZAC - ASC ‘62

Zaterdag 12 maart
ASC ‘62  IJVV
Be Quick Z.  WVF
Be Quick’28  Vroomshoopse Boys
De Esch  PH
Den Ham  Quick ‘20
Hulzense Boys  ZAC
cvv Sparta E.  Enter Vooruit

Periode 3 (9 wedstijden)

Zaterdag 19 maart
De Esch - cvv Sparta E.
IJVV - Be Quick’28
PH - Enter Vooruit
Quick ‘20 - Be Quick Z.
Vroomshoopse Boys - Hulzense Boys
WVF - ASC ‘62
ZAC - Den Ham

Zaterdag 26 maart
ASC ‘62 - Vroomshoopse Boys
Be Quick’28 - Hulzense Boys
Den Ham - Be Quick Z.
Enter Vooruit - De Esch
IJVV - WVF
PH - ZAC
cvv Sparta E. - Quick ‘20

Zaterdag 2 april
Be Quick Z. - Be Quick’28
De Esch - ASC ‘62
Hulzense Boys - Den Ham
Quick ‘20 - IJVV
Vroomshoopse Boys - cvv Sparta E.
WVF - PH
ZAC - Enter Vooruit

Zaterdag 9 april
ASC ‘62 - Hulzense Boys
Be Quick’28 - cvv Sparta E.
Den Ham - WVF
Enter Vooruit - Be Quick Z.
IJVV - De Esch
PH - Quick ‘20
Vroomshoopse Boys - ZAC

Zaterdag 23 april
Be Quick Z. - PH
Den Ham - Be Quick’28
Enter Vooruit - Vroomshoopse Boys
Hulzense Boys - De Esch
Quick ‘20 - WVF
cvv Sparta E. - ASC ‘62
ZAC - IJVV

Zaterdag 30 april
ASC ‘62 - Be Quick’28
De Esch - Be Quick Z.
IJVV - Vroomshoopse Boys
PH - Hulzense Boys
Quick ‘20 - ZAC
cvv Sparta E. - Den Ham
WVF - Enter Vooruit

Zaterdag 14 mei
Be Quick Z. - IJVV
Be Quick’28 - De Esch
Den Ham - ASC ‘62
Enter Vooruit - Quick ‘20
Hulzense Boys - cvv Sparta E.
Vroomshoopse Boys - PH
ZAC - WVF

Zaterdag 21 mei
ASC ‘62 - Enter Vooruit
De Esch - ZAC
IJVV - Hulzense Boys
PH - Den Ham
Quick ‘20 - Be Quick’28
cvv Sparta E. - Be Quick Z.
WVF - Vroomshoopse Boys

Zaterdag 28 mei
Be Quick Z.  ASC ‘62
Be Quick’28  PH
Den Ham  De Esch
Enter Vooruit  IJVV
Hulzense Boys  WVF
Vroomshoopse Boys  Quick ‘20
ZAC  cvv Sparta E.

De Reulver 26
7504 RE Enschede

Telefoon 053 - 433 70 31
Fax 053 - 434 07 50

www.velovanderbij.nl

- Water- en gasinstallaties

- Dak- zink en koperwerk

- Medische aanpassingen

- Rioleringstechniek

- Ontstoppingstechniek

- Luchtbehandeling

- Airconditioning

- Verwarming

- Sanitair

- Elektra


