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Aanbod seizoen
2018/2019
Dag
Maandag

Woensdag

Vrijdag

Jan Muijs
Marcel de Leijer
Thea van Duijn (tot
4-4-2019)
Henk van den Kommer
Jan Vinke
Heidy Klaver

Jan Muijs
Vacant per 4-4-2019
Marcel de Leijer
Henk van den Kommer
Ilse van den Hoek
Jan Vinke
Vacant
Lars Engel

Onderdeel

Leiding

Locatie

Tijden

Dames
Conditiefit
Winkel
Streetdance
Badminton
Jeugd
Badminton
volwassenen
Dames
conditiefit
Gymnastiek
Jeugd
N.Niedorp

Dorien Sijbenga

Sportcentrum
Winkel (per mrt.
2019 de Snip)
Sportzaal de Snip
Niedorphal

13.30 - 14.30
uur
14 - 18 uur
19.00 - 20.00 uur

Niedorphal

20.00 - 23.00 uur

Sportzaal de
Snip
Sportzaal de Snip

19.30 – 20.30 uur

Monique Kuiper
Wiljan Benedick
Harry van de
Brink
Ellen van der
Kroon
Erica Welp/Marian
Welp

15.00 – 20.45
uur

Leden-a
antal

Aantal leden
per
gym jeugd
streetdance
jeugd
gym
volwassenen
badminton
jeugd
badminton
volwassenen

jan-15

Jan-16

Jan-17

Jan-18

Jan -19

88
58

80
63

86
56

90
50

88
54

24

27

31

26

23

14

15

22

14

13

68

61

59

61

60

Contributie
seizoen
2018/2019

Onderdeel
Gymnastiek/streetdance/ba
dminton jeugd t/m 16 jaar
Gymnastiek/badminton
volwassenen
Inschrijfgeld

Contributiebedrag

€ 107,50
€ 131,00
€

10,00

Doedag

Dit jaar was de Doedag in sportzaal de Snip. De middag was verdeeld in 2 leeftijdsgroepen. Beide
leeftijdsgroepen werden goed bezocht. Erica en Marian hadden een leuk parcours uitgezet in de
sportzaal.
Zie verder in het jaarverslag van Erica en Marian.

Donateurs
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
Aantal
113
110
93
90
88
donateurs
Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich neemt en de
kaarten uitschrijft.

Hyacintenverkoop

Op 15 december 2018 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 was Nieuwe Niedorp onder bezet, waar dit in voorgaande jaren in Winkel het geval was.

Ophalen kleding en aanverwante spullen

In samenwerking met de Rotary van Anna Paulowna is er op zaterdag 10 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 vrijwilligers die meegeholpen hebben.

Oud Papier

Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.
De totalen per jaar bedragen:
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
Opbrengst
114.560
123.120
124.460
123.500
119.200
in kg.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die iedere maand weer klaar staan in weer en wind.

Jaarverslagen sportonderdelen

Jeugdgym
Jaarverslag Sparta 2018
April: Mátine komt stage lopen,
Dat is altijd handig voor het aanleren van de oefenen voor de onderlinge wedstrijden.
11 mei: Vriendjes en vriendinnetjes les,
Het was weer gezellig druk.

2 juni: Onderlinge wedstrijden,
Na weken van oefenen kon er weer gestreden worden om de prijzen. Helaas gingen de ringen niet naar beneden,
daardoor moesten de jongens een oefening op de balk turnen, gelukkig ging het hun goed af.

Vlak voor de 2e wedstrijd ging de spanbrug ook nog stuk, en viel met een knal op de grond, de haak in het vloerputje
brak af, gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd!!
Na een aangepast programma werd het evengoed een leuke en spannende wedstrijd.

Goud 

Zilver 


Lodewijk van der wiel

Roan Tijsen

Lizzie Korff

Julia van Splunter

Nina Lek
Noor Manten
Lieve Gelijk
Luna Celano

Tessa Mooij
Celina Roet
Dewi van Noort
Isa Raven

Mila Schouten

Nikki Gootjes

Irene Kort
Arjan Negenman

Sara Bark
Seth Raven

Brons


Arwen Borm
Nikki Wanders
Femke van der Werf
Pam Klaver

Evelien Blokker
Eliza Dzrwiecka

Shirley Negenman
Bono Meijne

De wisselbeker
Meisjes:
Lieve Gelijk, met een puntenaantal van 36.5
Jongens: Lodewijk van der Wiel, met een puntenaantal van 33.0
29 juni laatste gymlessen van dit seizoen.
Bij de peuters/kleuters een demonstratie kijk les,
ouders, opa’s en oma’s mochten komen kijken, de kinderen gaven een demonstratie op de tumblingbaan, oefenbalk
en flik-flak bol, en klommen over een brug gemaakt van trapeze, lage brug en daarover een lange mat met dikke mat.
Na een groot applaus kregen de kinderen allemaal een diploma en wat lekkers mee naar huis.

De andere kinderen hadden een gezamenlijke afsluiting met een sport en spel programma,

kangoeroe spel,
Buiten: muizen mep, springen over stokken met pionnen, wave en balans borden en stoepkrijten.
Binnen: tumblingbaan, oefenbalk, flik-flak bol en minitrampoline met Pegasus,
en na afloop allemaal een ijsjes, met dank aan alle ouders die ons hebben geholpen!!
7 september eerste gymles:
Na een leuke en fijne vakantie, gaan de gymlessen weer beginnen,
de kinderen en wij hebben er weer zin in, we hopen op een mooi en fijn gymseizoen.
Oktober
Kjell komt stage lopen. Kjell vond het zo leuk tijdens zijn stage dat hij na zijn stage is gebleven om te helpen bij de gym.
24 Oktober Sparta Doedag
Dit is voor het eerst op de woensdag in de Snip, d
 e kinderen zijn welkom,
voor een spelletjes en sport instuif,
Tijden: van 14.15 uur tot 15.00 uur leeftijd 4 t/m 7 jaar.
Tijden: van 15.00 uur tot 16.00 uur leeftijd vanaf 8 jaar

We begonnen met een warming-up, daarna kunnen de kinderen naar hartenlust turnen op de oefenbalk,
minitrampoline, tumblingbaan en variastel met het wandrek,het was een groot succes zeker voor herhaling vatbaar.

12 November De klimwand is klaar.
De kinderen vinden het geweldig
30 november Pieten gym
De gymzaal was omgetoverd tot een pietenparadijs. Klimmen en balanceren over de daken, pepernoten eten en
natuurlijk op zoek naar de pietenzak met wat lekkers erin, die verstopt lag in de gymzaal of berghok.
4 Januari inhaalles,
Om het nieuwe jaar sportief te beginnen starten we met een ouder en kind les,

De ouders mochten mee gymmen of komen kijken, zowel de kinderen en ouders vonden dit geweldig.
Groetjes Marian en Erica

Streetdance

Conditiefit
Jaarverslag dames uur maandagmiddag van 13.30-14.30 uur.
We hebben weer een sportief jaar achter de rug. Hoewel er toch wel mensen verzuchtten: we worden
wel ouder, maar niet gouder!
Maar ik heb veel bewondering voor onze damesleden. Er zijn een aantal al op hogere leeftijd die nog
behoorlijk vitaal en lenig zijn. Wij zijn een leuke en hechte groep, en dan is het lesgeven ook heel
stimulerend voor mij. We gaan weer een nieuwe uitdaging aan en verhuizen naar de Snip vanwege de
verhuizing van de sportschool naar Het Veld. We gaan er hopelijk weer een goed sportief jaar maken
met zijn allen. Rob, we willen je bedanken voor de fijne tijd in je sportschool, je was altijd bereid om
mee te denken en de gezellige koffieuurtjes als we die bij jou hadden bijvoorbeeld met de kerst.
Namens ons allen ,met hartelijke groet,
Dorien Sybenga
We hebben weer een sportief jaar achter de rug. Lekker een uurtje bewegen en aan de conditie
gewerkt . Nieuwe muziek, oefeningen en stepdansjes.
Het jaar weer afgesloten met een wandeling. Het begin en eindpunt was dit jaar bij de golfbaan.
Afgesloten met koffie, thee en een stukje taart.
Na de zomervakantie begonnen met een rondje dorp, iedereen weer bijgepraat en de week erop weer
lekker gesport.
Groetjes Ellen

Badminton
JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2018
Sparta team 1
Dit jaar kwam team 1 uit in de 5de divisie, afdeling 12.
Het team bestaande uit Wilbert, Lars, Marina, Sharon en Chandra invallers Wiebe en Robin.
Zaterdag 15 september was de aftrap tegen Polisport in Schagen. Er werd de mooie overwinning geboekt. Een 8-0 op
het scorebord is een mooie stand om mee te beginnen.
De 2de wedstrijd was Lars verhinderd en mocht Wiebe zijn entree maken. Ook zonder Lars kon er een mooie 8-0 op het
scorebord gezet worden.
Wedstrijd 3 ging zeker niet van het leien dakje. Er werd een magere 4-4 gescoord en dan nog wel tegen HBV. Daar had
het team niet helemaal opgerekend.
Wedstrijd 4 was de zwaarste uit de poule. Upsilon. Zenuwslopende wedstrijden met wel 5 driesetters. Deze wedstrijd
werd dan ook onbeslist, weer een 4-4.
Na Upsilon werd de ene overwinning na de andere geboekt. De ene keer was het 7-1 en de andere keer 8-0. Het bleef
spannend in de kop van deze poule. Sparta op plek 1 en Upsilon op plek 2 met een gelijk aantal punten. Wie van de 2
zou kampioen worden?? Het was overduidelijk dat de rest in deze poule een klasse te laag was voor Sparta & Upsilon.
De wederwedstrijd vond plaats op 13 januari. Een uitwedstrijd voor de spartanen. Weer zo'n zenuwslopende wedstrijd.
Dit keer wéér met 5 driesetters. Wéér bleef het onbeslist. Wéér een 4-4 eindstand. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg
was het akelig spannend in de poule.

De wedstrijd erna won Upsilon met 8-0 en Sparta met 7-1. Verdorie, we stonden 1 punt achter. Was het haalbaar om die
o zo kleine achterstand nog weg te werken? Het was mogelijk, maar dan moest Upsilon in de laatste wedstrijd wat
punten laten liggen. Helaas gebeurde dat niet. Upsilon won de laatste wedstrijd met 8-0. Sparta kon geen kampioen
meer worden. Ondanks dat, wonnen ze de laatste wedstrijd in stijl met 8-0.
Einduitslag: Upsilon werd verdienstelijk 1e en Sparta netjes 2de met 1 punt verschil.
Het team had een geslaagd jaar met een hoop lol op en naast de baan. Ook de trouwe mascotte Jolien was iedere
wedstrijd aanwezig. Maar ja, dat moet ook wel als beide ouders in het team spelen.
Helaas is de competitie weer afgelopen & zijn de toernooien alweer in volle gang bezig.
We kijken terug op een mooi en spannend seizoen. Laat het nieuwe seizoen maar weer komen.
Sparta Team 2, als een diesel door de competitie.
Met degradatie vanuit de 4e divisie naar de 5e divisie, hadden wij aan het begin van het seizoen bedacht om bij de
beste twee uit te komen (eigenlijk kampioen, maar hielden een slag om de arm). Eerste wedstrijd na 3 uurtjes slaap viel
vies tegen. Daar waar we dachten met 2 vingers in de neus te gaan winnen, werd het nipt 5-3 winnen. Maar de
wedstrijden daarna bleken ook zwaarder dan gehoopt. Dus bij de herfstvakantie stonden we derde van onderen...
gelukkig bleek dat we de sterkste in de poule gehad hadden en het alleen maar beter kon. Richting het einde van de
competitie werden we pas echt fanatiek, want het kon toch niet dat Vennewater boven ons zou eindigen. En gelukkig
pakte we ze uit met 6-2 en werden we uiteindelijk 2e in de poule!
Sparta Team 3
Dit jaar een divisie omhoog, wat voor ons best spannend was. Aangezien onze dames er een tijdje uit waren geweest
met blessures en zwangerschap. Dit seizoen was qua blessures een rustig seizoen, alleen onze inval-dame is nog
herstellende van een blessure.
We hebben hard gewerkt om fit te worden en zijn als team weer gegroeid.
Het waren zware partijen dit seizoen, gemiddeld hebben we vijf 3-setter per wedstrijd gespeeld. Helaas vielen die
uiteindelijk meestal niet onze kant op.
En zijn we als 7e geëindigd in onze poule. Desondanks hebben we als team een heel gezellig jaar gekend. En kunnen
we trots zijn op onze groei en inzet van dit afgelopen jaar. We hopen volgend jaar in dezelfde divisie door te kunnen
gaan als team.
Sparta team 4
We begonnen het seizoen met een snelle wedstrijd die 4-4 eindigde. De tweede wedstrijd waren we met de hele
vereniging bij Hoorn en wonnen we met 7-1. De volgende wedstrijden ligt het weer dicht bij elkaar. Veel games eindigen
jammer genoeg net met 19-21. Daardoor halen we maar weinig punten en staan we samen met Hoorn onderaan. Bij de
return doet Randy mee en komt Hoorn met een andere damen. Weer is het spannend met 4 3-setters; we verliezen
jammer genoeg wel met 2-6. In januari doen Mariska en Petra mee en is het weer spannend. Lang staan we boven
Hoorn, maar zij hebben 1 partij nog niet gespeeld. Deze wordt pas half februari gespeeld. Er speelt een speler uit een
hogere divisie mee, waardoor Hoorn boven ons eindigt (maar ook als haar partijen niet worden meegerekend komen ze
1 punt boven ons uit). We zijn dus laatste geworden, ook al had het dus ook net anders kunnen zijn. Maar waar het om
gaat is dat we lekker hebben gespeeld en het gezellig hebben gehad met wedstrijden in de buurt.
Sparta bedrijven badminton 2018
Dit jaar met 10 bedrijven gestart.
Vanaf 2 mei t/m 6 juni werd er in 3 poules gestreden om de eerste plaats.
Deelnemende bedrijven en of buurt gemeenschap waren:
Poule A
Zethoven / Rowa
Engel Timmerwerken
Team Guido
Poule B
N.H.D.
Quant / Klaverkaas
Ivent
De Polder

Poule C
Start 2 dart
Etos
J. Arentz
Na vele gezellige en sportieve avonden waren er de volgende winnaars:
in poule A
Zethoven / Rowa
in poule B
Quant / Klaverkaas
in poule C
J. Arentz

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. Kijk ook ens naar onze Facebookpagina.
Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport plezier
toegewenst.
Het bestuur

www.svsparta.nl

