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Aanbod seizoen
2017/2018
Dag
Maandag

Woensdag

Vrijdag

Jan Muijs
Marcel de Leijer
Ilse van den Hoek
Thea van Duijn
Henk van den Kommer

Jan Muijs
Thea van Duijn
Marcel de Leijer
Henk van den Kommer
Ilse van den Hoek
Jan Vinke
Marcel Groot
Wilbert van den Berg

Onderdeel

Leiding

Locatie

Tijden

Dames
Conditiefit
Winkel
Streetdance

Dorien Sijbenga

Sportcentrum
Winkel

13.30 - 14.30 uur

Monique
Kuiper/Kyara
Edam
Wiljan Benedick

Sportzaal de Snip

14 - 18 uur

Niedorphal

19.00 - 20.00 uur

Harry van de
Brink
Ellen van der
Kroon
Erica
Welp/Marian
Welp

Niedorphal

20.00 - 23.00 uur

Sportzaal de
Snip
Sportzaal de Snip

19.30 – 20.30 uur

Badminton
Jeugd
Badminton
volwassenen
Dames
conditiefit
Gymnastiek
Jeugd
N.Niedorp

15.00 – 20.45
uur

Ledenaantal
Aantal leden
per
gym jeugd
streetdance
jeugd
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badminton
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56
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26
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14
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Contributie
seizoen
2017/2018
Onderdeel
Gymnastiek/streetdance/ba
dminton jeugd t/m 16 jaar
Gymnastiek/badminton
volwassenen
Inschrijfgeld

Contributiebedrag

€ 103,00
€ 125,50
€

7,50

Doedag
De Doedag van 2017 was redelijk druk bezocht. Dit jaar was er een andere opzet dan
voorgaande jaren. Verschillende ondernemers waren uitgenodigd om een stand neer te
zetten en voorlichting te geven aan ouders en kinderen. Er was o.a. een
kinderfysiotherapeut, een ondernemer die Rots en Watertraining geeft en nog vele
anderen. Vanuit de ouders was er helaas niet veel belangstelling en dit was de eerste
keer. In 2018 gaan we het nog een keer proberen op de zaterdagmiddag en weer
ondernemers uitnodigen.

Donateurs
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
Aantal donateurs 113
113
110
93
90
Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op
zich neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie
Op 13 december 2017 zijn door een klein aantal van onze jeugdleden en ouders
hyacinten verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst
van de hyacinten voorkomt een excessieve verhoging van de contributie. Dit jaar waren
er meer bollen besteld dan andere jaren. Echter gaf dit niet het gewenste resultaat. In
2018 gaan we weer de aantallen bestellen van de voorgaande jaren.

Ophalen kleding en aanverwante spullen
In samenwerking met de Rotary van Anna Paulowna is er op zaterdag 4 november weer
kleding opgehaald in Winkel en Lutjewinkel. Dit heeft geresulteerd in 819 kg opgehaalde
kleding en aanverwante spullen. Een mooi resultaat. Dank aan alle vrijwligers die
meegeholpen hebben.

Oud Papier
Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.
De totalen per jaar bedragen:
Jaar
Opbrengst in
kg.
Opbrengst in
geld

2013
115.740

2014
114.560

2015
123.120

2016
124.460

2017
123.500
€ 4800,00

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die iedere maand weer klaar staan in weer en wind.

Jaarverslagen sportonderdelen

Jeugdgym
Jaarverslag Sparta 2017-2018
31 Maart: Demonstratie les peuters/kleuters
Bij deze les mochten de ouders, opa’s en oma’s broertjes en
zusjes komen kijken,
Iedereen was van harte welkom,
Na warming-up van rennen, huppelen, zachtjes lopen, stampen
en vliegen als een vlinder.
gingen de kinderen balanceren op de evenwichtsbalk, rollen
op de langemat,
diepspringen van de kast en flik-flak bol.
En tot slot: het spel: reus en kabouter!!
Na een groot applaus van het publiek, kregen alle
peuters/kleuters een diploma.

8 April: Onderlinge wedstrijden
Na weken van oefenen kon er gestreden om de prijzen:
Goud, Zilver en Brons.
Goud
Roan Tijsen
Lieve Geluk
Emma Rumkorf
Maikel van
Veen
Lotte van de
Molen
Babeth Poland
Ilse de Boer
Eliza Dzrwiecka
Shirley
Negenman
Milou Keppel

Zilver
Jort Raven
Yalissa Roet
Elin Tiebie
Donnavan
Wals
Mila Schouten
Myrthe
Broersen
Sanne Smit
Sara Bark

Brons
Dewi van Noort
Nina Lek
Arjan
Negenman
Floor
Negenman
Evelien Blokker
Myrthe de Wolf
Donna Hessing

De
wisse
lbeke
r:

Meisjes:
Shirley Negenman, met een puntenaantal van
35.1
Jongens:
Maikel van Veen, met een punten aantal 34.3

28 april:
Ouder en
kind les.
De kinderen
mochten

allemaal een papa, mama, Opa of Oma meenemen om mee te gymmen of te kijken. Er
was een grote opkomst van ouders en grootouders die mee kwamen mee gymmen met
de kinderen of kleinkinderen. Bij de peuters en kleuters hebben we een warming-up
gedaan van rennen, huppelen, vliegtuig en lopen de tenen en hielen. Daarna gingen we
op de air Tumblingbaan springen, rollen, duikelen, kruipen enz, minitrampoline verhoogd
vlak en als slot het spelletje reus en kabouter. Vanaf schoolgroep 3 werd er echt geturnd
door de kinderen en de ouders en grootouders, springen op en over de kast, lopen rollen
en radslag van de balk, springen en koprol op het verhoogd vlak, op de tumblingbaan
deden we rennen, huppellen, springen, koprol, radslag en door de
echte waaghalzen werd er nog salto gespringen en overslag gedaan. De
ouders/grootouders waren super enthousiast en is zeker voor herhaling
vatbaar.

5 mei speciale puber les:

(lesgroep 19:45 tot 20:45 uur)

De pubers hadden het idee om een keer gezellig met ze alle
naar een trampoline hal te gaan.
Wij hebben dit plan uitgewerkt, eerst
gezellig met ze alleen eten bij de Mac en
daarna een uur trampoline springen bij
freestyle motion. De pubers en wij
waren super enthousiast en gingen
met een voldaan gevoel huiswaarts.

30 juni seizoenafsluiting:
Laatste gymles van dit schooljaar, dat is weer
snel gegaan

Bij de peuters/kleuters werd dit feestelijk afgesloten met en kind een ouder les, iedereen
was zeer enthousiast, zeker voor herhaling vatbaar.
De andere kinderen hadden een gezamenlijke afsluiting, met een binnen en buiten
programma van spelletjes en turntoestellen, gelukkig hadden we mooi weer, zodat de
kinderen na hartlust konden!! zaklopen, loempia race, kangoeroe spel, muizen mep,
mintrampoline, twister, Tumblingbaan en drinken
met wat lekkers!!
En na afloop met alle pannenkoeken eten,
met dank aan de ouders die ons geholpen hebben
in welke vorm dan ook.

8 september eerste gymles:
Na een leuke en fijne vakantie, ga de gymlessen weer beginnen,
de kinderen en wij hebben er weer zin in, we hopen op een mooi en fijn gymseizoen.

21 oktober Sparta Doedag nieuwe stijl
Tijdens de sparta doedag was er voor de
ouders extra informatie van de kinderfysio
“Kikkersprong”, Toettie, zelfverdediging
“Rots en Water” , de diëtiste en Mensendieck.
De “Toettie”muziekband opende de sparta
doedag met muziek en een dansjes waar alle
kinderen en ouders aan mee mochten doen.
Daarna gingen de kinderen met een score kaart allerlei spelletjes doe.
Bijvoorbeeld: Bowling – badminton – muizen
mep – kegelen – blikkengooien – darten –
bussenlopen en tumblingbaan springen enz.
enz. het was weer een groot succes.
4 november springwedstrijden
Na weken van oefenen was het dan weer
zo ver, de kinderen waren wel een beetje zenuwachtig maar hadden er
ook veel zin.
6 t/m 8 jaar
Zilver: 96,5 punten

6 t/m 8 jaar
Zilver: 96,5 punten

Thom Engelbracht
Xavi van Noort
Lodewijk v/d Wiel
Tess Grosmann
Julia de Vries
Femke v/d werf
Celine Roet
Nikki Wanders

Bram Broersen
Roan Tijsen
Sanna Neidhöfer
Tessa Mooy
Elin Tiebie
Emma Rumkorf
Noor Manten

6 t/m 8 jaar
Zilver:104,5
punten
Babeth Poland
Maud Koster
Milou Poland
Pam klaver
Dewi Noort
Yalissa Roet
Lieve Gelijk

9 t/m 11 jaar
Zilver: 105,00
Luna Celano
Roos Benit
Fenna van den
Noort
Evelien Blokker
Myrthe Broersen
Lizzy Lensen
Milou Schouten

9 t/m 11 jaar
Goud: 111,5
Milou de Jager
Julia koopman
Sanne Smit

9 t/m 11 jaar
Goud 110,0
Irene Kort
Sara Bark
Seth Tijsen

Myrthe de Wolf
Ilse de Boer
Arjan Negenman
Frank van Wijk

Donnavan Wals
Maikel van Veen
Emma Engelbracht

11 jaar en ouder
Zilver 105,5
Jason Lensen
Mátine Zon
Kim de Boer
Shirley Negenman
Donna Hessing
Eliza Dzrweiecka
1 december pietengym
De gymzaal was omgetoverd tot een pietenparadijs. Klimmen over de daken, pakjes
bezorgen, pepernoten eten en natuurlijk opzoek naar de pietenzak met de chocolade
letters die verstop lag in de gymzaal.

22 december ouder en kind les.
laatste gymles van 2017 afgesloten met
een ouder en kind les. Meerdere ouders
waren super enthousiast na de vorige
ouder en kind les, en vroegen er zelf om
wanneer er weer een ouder en kind les
zou komen. De ouders mochten komen
kijken of zelf meedoen.
Dit was weer en groot succes. En zeker
voor herhaling vatbaar .
9 Maart.
Word er gestart met een extra peuter/kleuter uur,

Nadine ( moeder van Tess ) komt ons helpen bij schoolgroep 3 en 4,
om de kinderen oefeningetjes aan te leren voor de onderlinge wedstrijden.
Groetjes Erica en Marian

Damesgym
Eind van het seizoen met beide groepen afgesloten met een mooie wandeling door
Niedorp. Het beginpunt was bij de sporthal en aan het eind kwamen we bij de Rijd uit. De
koffie, thee en de lekkere punt gebak ging er goed in.
Na de zomervakantie weer lekker begonnen met alleen nog de woensdaggroep. De
vrijdagochtendgroep is opgeheven dit i.v.m. een tekort aan dames.
Twee dames zijn naar de maandagmiddag gegaan en twee naar de woensdagavond.
Lekker een uurtje bewegen en aan de conditie werken op nieuwe muziek.

Badminton
JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2017/2018
Training:
Training van de jeugd werd verzorgd door Wiljan Benedick, af en toe Guido Huizink voor
recreanten. De competitie training was in de vertrouwde handen van Harry van de Brink.
Wiljan, Guido en Harry: bedankt voor jullie inzet!
Seizoen 2017/ 2018:
De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 23 augustus 2017.
Hier en daar hebben er klutsavonden plaatsgevonden op de laatste woensdag van de
maand.
Ons traditionele Kind-ouder toernooi vond plaats in april 2016
In November 2017 werd er een stratenstrijd georganiseerd door Alex van Essen. De zaal
was goed gevuld tijdens dit toernooi.
Op 20 december 2017 vond ons traditionele kerst toernooi plaats.

Bedrijventoernooi 2017:
Op 19 april ging het 19de bedrijventoernooi van start met 15 bedrijven:
Vinke, Engel, !VENT, Astresia, Zethoven, Quant/klaverkaas, D.Droog, NHD, De Polder,
Compofloor, Thom van Straten Sport, Fluor, J Arentz, Start to Dart en Wilco Hermsen.
Op 9 juni was de finale avond.

Competitie badminton Sparta, seizoen 2017-2018
Dit jaar speelde Sparta met vier competitieteams. Team 1 speelde in de 4de divisie, team
2 in de 4de divisie, team 3 in de 3de klasse en team 4 in de 3de klasse.
Team 3 was kampioen van hun poule en moest aantreden op het kampioenentournooi in
Almere.

Team 1
Team 1 is als laatste geëindigd in hun poule. De vaste spelers van team 1 waren: Wilbert
van den Berg, Lars Engel, marina Kooistra en Sharon van der Meer.

Team 2
Team 2 is als laatste geëindigd in hun poule. De vaste spelers van team 2 waren: Ralph
Elshof, Alex van Essen, Anne Kemeling en Emily van Os.

Team 3
Team 3 is als 1ste geëindigd in hun poule. Vaste spelers van dit team waren: Benjamin
de Croos, Sander Doedens, Thom Goedhart, Madelon Doedens en Denise Mathot.

Team 4
Team 4 is als laatste geëindigd in hun poule. De vaste spelers van team 4 waren:
Wiljan benedick, Douwe Bijwaard, Ilse Kemeling en Ali Vinke.
Vooruitblik
Paastournooi en kind ouder toernooi op 18 april, gevolgd door de aftrap voor het 20 ste
bedrijven toernooi op 25 april 2018.

Tot slot
Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met al veel archiefmateriaal van voorgaande
jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.
Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel
sport plezier toegewenst.
Het bestuur

www.svsparta.nl

