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cvv Sparta heeft het contract met hoofdtrai-
ner Joost du Gardijn met een seizoen ver-
lengd. De oefenmeester uit Enschede is met 
zijn tweede seizoen bij Sparta bezig, waarin 
het eerste elftal een negende positie op de 
ranglijst in de tweede klasse H inneemt.

Met een jonge en talentvolle groep met veel 
zelf opgeleide spelers heeft Sparta inmid-
dels weer een eigen gezicht gekregen. Het 
plotseling overlijden van assistent-trainer 

Michel Lage Venterink eerder dit seizoen heeft een grote impact ge-
had, maar onder leiding van Joost du Gardijn heeft het team de draad 
inmiddels weer opgepakt.

Zowel de technische commissie, het bestuur alsmede Joost du Gardijn 
zijn erg tevreden met de huidige samenwerking en continueren deze 
dan ook graag in het seizoen 2022/2023.

Wij wensen Joost du Gardijn, zijn begeleidingsstaf en spelersgroep 
veel succes toe.
  Met sportieve groeten, bestuur cvv Sparta Enschede
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cvv Sparta verlengt contract met
hoofdtrainer Joost du Gardijn

Beste Spartanen

2021 is alweer bijna ten einde. Helaas zijn we dit jaar ook weer gecon-
fronteerd met de nodige problemen door corona. Ondanks dit heb-
ben we ons vizier op 2022 staan en hopen we snel weer terug te keren 
naar “normale” omstandigheden. Sportief met elkaar op- en rond de 
velden en gezellig in de kantine.  We willen jullie middels deze nieuws-
brief op de hoogte brengen van een aantal wetenswaardigheden. 

We wensen iedereen fi jne Kerstdagen en een goede start van 2022.

        
   Redactie Sparta Klanken en nieuwsbrief

Van het bestuur

Na de zomervakantie begonnen we vol goede moed aan het seizoen 
2021/2022. Corona leek voor even te zijn verdwenen: onze voetballers 
(m/v) konden weer echte wedstrijden spelen, kantine en kleedkamers 
waren weer open en ouders en toeschouwers weer welkom langs de 
lijn.

Helaas moeten we nu constateren dat we welhaast weer terug bij af 
zijn. Onze accommodatie is na 17.00 uur gesloten, kantine en kleed-
kamers zijn op slot, t/m 17 jaar zijn alleen trainingen en onderlinge 
wedstrijden mogelijk en vanaf 18 jaar alleen trainen in tweetallen op 
1,5 meter afstand.

Voorlopig t/m 14 januari 2022, een hervatting als vanouds lijkt mij-
lenver weg. Noodgedwongen zullen we in de komende periode weer 
moeten terugvallen op de inzet en creativiteit van met name onze 
jeugdkaderleden om de leefbaarheid van onze jeugdvoetballers op 
peil te houden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij deze uitdaging 
ook nu weer gaan waar maken.

Ook voor onze jubileumcommissie en Supportersvereniging is de he-
dendaagse actualiteit een streep door de rekening van aanstaande 
activiteiten.

Echter… wat in het vat zit verzuurt niet en dus kijken we uit naar bete-
re tijden. Vooralsnog wachten ons de kerstdagen en de jaarwisseling, 
een mooi moment om tot rust en bezinning te komen en energie op 
te laden. Vanaf deze plaats wensen wij onze leden en hun naasten al-
vast een gezond en voorspoedig 2022 toe. We gaan er ondanks alles 
weer alles aan doen om er een mooi jaar van te maken.

    Bestuur cvv Sparta

Bedankje

Hierbij bedanken wij Sparta voor de leuke attentie die wij mochten 
ontvangen bij ons 50 jarig huwelijk.   
 
    Jan en Irma van Erven

Wij wensen iedereen
fi jne Kerstdagen en een

gezond 2022
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Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit zes personen die zorg dragen voor 
gehele sponsoring van cvv Sparta. Deze commissie bestaat uit de vol-
gende personen: Wim Bakker, Chris Muis, Hans Vos, Klaas Friskus en 
Eric Rolefes. En daar is sinds november bij gekomen Maartje Jansink. 
Maartje stelt zichzelf hieronder even voor. Mochten jullie nog tips 
hebben over nieuwe sponsoren dan horen we dat graag, dat kan via 
de mail naar sponsoring@sparta-enschede.nl.

Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Maartje Jansink en ik ben 
betrokken bij Sparta via mijn zoon die in JO11-2 voetbalt. Ik was op 
zoek naar een nieuwe tijdsbesteding en wilde graag mijn netwerk wat 
uitbreiden. Ik verwacht daar op deze manier een leuke draai aan te 
kunnen geven. 

Sinds begin november mag ik mezelf lid van de sponsorcommissie 
van Sparta noemen. Ik houd mij bezig met het onder de aandacht 

Oud

En opeens was het zover mijn vader 
was er niet meer. Vergankelijk. En die 
vergankelijkheid hoort bij het leven. 
Ik hoor het hem zo zeggen. Met een 
krachtige, vastberaden en markante 
stem. Dat ga ik wel missen. Voor een 
kind is zijn vader verliezen altijd een 
moment om terug te kijken maar ook 
vooruit kijken. 

Net als het jubileum van Sparta Ensche-
de. 100 jaar oud. Zijn club, zijn vrienden en zijn thuis. Meteen na zijn 
overlijden konden wij als familie rekenen op die andere ‘familie’. Een 
afscheid voor zijn eigen tribune. Zachtjes regende het die avond in 
maart en de mensen kwamen de laatste groet brengen.   Langzaam 
voorbij lopend aan de kist voor De Ab Bakker tribune.  Een beeld dat 
we koesteren. Het was in onze beleving voor de club evenzo belang-
rijk ook afscheid van de ere-voorzitter en een vriend van de club te 
kunnen nemen. De uren en uren dat we hem gedeeld hebben met 
jullie Spartanen was voor ons de aanleiding het zo te doen. 

Zijn gedachtegoed: de vriendschap, het belangrijkste in het leven zijn 
relaties, relaties, relaties. De normen en waarden van de club, niemand 
is groter dan de club. Onder het mom van: Doe maar normaal dan 
ben je bijzonder genoeg. Het omzien naar elkaar. Dat gunnen we het 
‘oude’ Sparta  Enschede voor de komende 100 jaar. 
Bedankt en het ga jullie allemaal goed! 
        
   Namens de familie Bakker, Alide Bakker

brengen van nieuwe en bestaande sponsoren van Sparta via diverse 
Social media kanalen. Zo zijn we te vinden op Facebook, Instagram, 
Twitter en hebben we sinds kort ook een bedrijfspagina op LinkedIn. 
Het is nog in de opstartende fase en ik ben soms nog wat zoekende 
naar een passende wijze om Sparta en de sponsoren te promoten. Na 
de damesafdeling zijn we nu bezig met het neerzetten van de heren-
afdeling. Helaas loopt dit door alle Corona-omstandigheden nog niet 
helemaal soepel.

Wellicht komen we elkaar de komende periode wel eens tegen; online 
via één van de social media kanalen of gewoon in het echie in de kan-
tine of op de velden. Zou het in ieder geval leuk vinden om je beter te 
leren kennen.

We waren dit seizoen weer met goede moed begonnen en een mooi 
programma met activiteiten samengesteld tot 8 januari 2022 met de 
Martin Visser Snertloop.

De Jeugdbingo op 29 oktober was weer een groot succes. Het club-
gebouw puilde letterlijk uit met vele kinderen, ouders en trainers. Het 
was een gezellige avond waarbij de winnaars met mooie prijzen naar 
huis gingen. Helaas was het daarna gedaan met de geplande activi-
teiten voor dit jaar.

De Pubquiz, de Sinterklaasmiddag en de Kerstbingo moesten i.v.m. 
nieuwe Corona-maatregelen geschrapt worden. Ook de Oudejaars-
borrel van 30 december en de Snertloop van 8 januari zijn al van de 
activiteiten-kalender gehaald. Het is nu weer afwachten wat er even-
tueel ná half januari weer mogelijk is. Zodra we weer iets mogen en 
kunnen organiseren horen jullie dat natuurlijk van ons.

Langs deze weg wensen wij iedereen prachtige kerstdagen en een ge-
lukkig, gezond en sportief 2022.

   Supporters Vereniging, Hugo Walhof

Sparta MO19-1 kampioen, gefeliciteerd

Supportersvereniging



Jubileumactiviteiten 100 jaar Sparta

Het jubileumjaar loopt van 21 april 2021 tot en ver in 2022. We hebben 
daarmee tijd gekocht in verband met de heersende coronaepidemie. 
Toch was en is het steeds reageren met een andere planning van acti-
viteiten en bij de uitvoering houden we rekening met de dan gelden-
de maatregelen. Toch is er al veel georganiseerd waar we vanuit de 
Jubileumcommissie heel tevreden over zijn. En we zijn nog lang niet 
klaar. Er staat er nog het nodig op de planning. 

Er zijn mooie jubileumspullen te koop in de jubileumshop https://
www.sparta-enschede.nl/winkel/. Neem daar eens een kijkje, er zit 
voor een ieder wel iets moois bij. Verder komt begin volgend jaar een 
prachtig jubileumboek voor leden en andere belangstellenden uit 
over 100 jaar Sparta.
 
Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 21 april 2021 is het jubileumjaar vooral digitaal afgetrapt met de 
uitrol van een groot spandoek Sparta 100 jaar. Voor degenen die het 
gemist hebben zie op de website onder 100 jaar Sparta, de rubriek ju-
bileumnieuws. Ook is bij alle ereleden die dag thuis een taart bezorgd 
met het logo van 100 jaar Sparta.

Op 24 april was er voor iedereen een digitale jubileumquiz waaraan 23 
teams hebben deelgenomen.

Op 3 juli was er de Sparta - Twentedag met in de ochtend een clinic 
voor alle meisjesteams vanaf 12 jaar door de dames van Twente. Een 
feest om door de kampioenen van Nederland te worden getraind. Ook 
mocht iedereen op de foto met de kampioenschaal. De JO17 speel-

den daarna een wedstrijd tegen de dames beloften van FC Twente, die 
door Sparta met 6-2 is gewonnen.

Daarna was het eerste elftal aan de beurt voor een wedstrijd tegen de 
hoofdmacht van FC Twente. Zo’n 1700 toeschouwers zagen FC Twente 
met 8-1 winnen. Zij zullen vooral de jubileumgoal van Imar Bult van 
iets over de middellijn nooit vergeten.

Op 20 oktober in de herfstvakantie was er voor de jeugd van O7- O9 
(morgens) en O10 en O11 (middags) een springkussenfestival. Vooral 
de stormbaan was een succes. Na afl oop was er voor iedereen een 
jubileumattentie.  

Op 22 oktober gingen O14 en O15 met de bus naar het Avontu-
renpark Hellendoorn. Ondanks een regenbui in de middag heeft de 
jeugd volop genoten.

Op 12 november (een dag voor de avond lockdown) was er voor O12 
en O13 bowlen bij Go Planet. Ruim 100 kinderen hebben op 15 banen 
2 uur gebowld en kregen een hapje en drankje. Ook zij kregen een 
jubileumattentie mee naar huis.

Wat staat er nog te gebeuren in 2022?  
08 januari: Martin Visser snertloop;
jubileumeditie voor alle leden (AFGELAST).

15 januari: Seniorentoernooi (senioren, O19, zaalvoetbal en 35 +).
Geschat ruim 200 deelnemers.
(Mogelijk afgelast, let op onze social media).

Begin april: Uitstapje seniorensoos.

16 april: Voor O16- O19 met de bus naar Walibi. De eerste aanmelding 
leverde 65 deelnemers. De tweede aanmeldingsronde is in februari.

21 april: Herdenking  voor overleden Spartanen. Er wordt een nieuwe 
gedenksteen onthuld. Deze bijeenkomst is voor genodigden.
Mensen die hier graag bij willen zijn kunnen zich melden
jubileumcommissie@sparta-enschede.nl

21 april: Jubileumreceptie voor genodigden.

24 april: Groot slotfeest voor leden van 18 jaar en ouder.

Nog te plannen activiteiten zijn een activiteit voor de mini’s (mis-
schien naar een binnenspeeltuin) en een reünie voor oud-leden. De 
reünie vindt waarschijnlijk in juni plaats. 

Jullie zien de Jubileumcommissie gaat nog een hele tijd door.
Wij hebben er zin in. 

Voor nu wensen we alle Spartanen fi jne feestdagen en een gezond 

begin van 2022.

     De jubileumcommissie



De werkgroep Toekomstvisie Accommodatie Sparta-Vosta heeft op 
7 december een pitch verzorgd t.b.v. de Stadsdeelcommissie Oost. 
Eind januari krijgt de werkgroep de gelegenheid om een uitgebreide 
toelichting op de plannen te geven plannen. Om ook de leden op de 
hoogte te houden zal er, indien de coronamaatregelen dit mogelijk 
maken, op afzienbare termijn een informatiebijeenkomst georgani-
seerd worden.
 
Ook dit jaar heeft Sparta weer een aanbod verzorgd in het kader van 
Sjors Sportief: het programma waarbij leerlingen uit het basisonder-
wijs een viertal gratis trainingen aangeboden krijgen. Ook dit jaar 
werden deze trainingen verzorgd door stagiairs van de Hogeschool 
Windesheim en leverde ook nu weer een aantal nieuwe leden op.
 

Hardgaan 053, een project gesubsidieerd door de gemeente Ensche-
de, gericht op jongeren die extra getroff en worden door de corona-
maatregelen, is een groot succes. Leerlingen van de Internationale 
Schakelklassen (ISK) krijgen op elke dinsdagmiddag een gevarieerd 
pallet aan activiteiten aangeboden, variërend van voetballen tot mu-
seumbezoek.

Nieuwsfl its
Sparta bood onlangs samen met het Energieloket Enschede haar le-
den een speciaal aanbod: een energiepakket ter waarde van zo’n 80 
euro, bestaande uit lampen, douchekop etc. kon gratis besteld wor-
den. Ruim 70 leden maakten hier gebruik van.
 
Het project Nijntje Beweeg waarbij de Gymnastiekvereniging Sport-
lust iedere woensdagmiddag bij Sparta, op het speeltuintje, een be-
weegactiviteit aanbied voor peuters is een succes gebleken en wordt 
voortgezet.
 
Walking Footbal, iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur bij 
Sparta, is niet meer weg te denken bij Sparta: er is inmiddels sprake 
van een vaste groep deelnemers welke in een ontspannen sfeer met 
elkaar sporten. Medio februari zullen ze deelnemen aan een toernooi.
 
Sparta is door de KNVB geselecteerd voor een onderzoek naar de mo-
gelijkheden van energieopslag. Op basis van uitgevoerde simulaties 
wordt onderzocht of het rendabel is om de door onze zonnepanelen 
opgewekte energie opgeslagen kan worden in te plaatsen batterijen.
 
Op zaterdag 15 januari biedt Sparta in het kader van de Wintergames 
i.s.m. AWA Outdoor aan jongeren de gelegenheid om deel te nemen 
aan diverse clinics: Handboogschieten, Mountainbiken, Hardlopen, 
Klimmen en Boksen.
 
Peter Friskus heeft onlangs de taak als consul bij Sparta overgenomen 
van Herman Hembrecht.
 
Dankzij een gift van het Univefonds kan Sparta overgaan tot de aan-
schaf en het plaatsen van een tafeltennistafel en een teq-tafel op haar 
complex
 
We kampen nog steeds met een gebrek aan vrijwilligers voor het ac-
commodatiebeheer op de zaterdagochtenden en -middagen. Meld je 
aan bij onze verenigingsmanager Tom van Veen. 1x per maand een 
ochtend of middag: daarmee maak je het voetballen voor onze leden 
en de tegenstander mogelijk!


