stichting sparta schollebos
Secretariaat
G.H. Kamerbeek
Wijnkoopsbaai 16
NL 2904 BP Capelle aan den IJssel
Tel
+31 10 451 83 34
Fax
+31 20 203 10 15
Mobiel
+31 621 88 44 72
E-mail Stichting.Sparta.Schollebos@Gmail.com

Capelle, 26-2-2015

nieuwsbrief # 1
Sparta Rugby:
Om de leden van Sparta te informeren wordt volop gebruik gemaakt van moderne media.
Facebook om actiefoto’s van de uitstekende amateurfotografen te delen, whatsapp om de
laatste nieuwtjes door te geven en de Spartawebsite.
Door de eerste twee heeft de website die functie een beetje verloren maar een andere
functie heeft aan belangrijkheid gewonnen:
als visitekaartje voor nieuwe leden en bezoekers.
Om dit extra te benadrukken hebben twee leden aangeboden om een nieuwe website te
ontwerpen t.w. Marc Dieles en grafisch ontwerpbureau pardon.nl.
Hetgeen heeft geleid tot een schitterende website die, als de laatste technische hobbel is
weggewerkt, spoedig “live” gaat.
Voor wie al een preview wil: www.rugbyclubsparta.nl/joomla.

Van de captain:
We gaan op tour naar Dublin 08-05 t/m 11-05 (georganiseerd door enkele leden, waaronder
Phil Soren en Bjorn);
Reguliere competitie voor Sparta bestaat uit twee wedstrijden na de winterstop van 3 weken;
Trainingen gaan door in deze 3 weken (ook op zondag), op deze 3 zondagen is een
rugbyspeler aan de beurt om soep voor de aanwezigen te bereiden;
mvg,
Jasper
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Sparta Rugby senior Tour Dublin 2015
Once again, the senior members of Sparta rugby have planned a trip to foreign borders.
As a member of the organizing committee, I will attempt to shed some light onto what may
seem to be a strange and secret adventure.
A tour, be it pre or post season is aimed foremost at teambuilding. Goal is spending time
together traveling, with a beer and at the dinner table away from the four walls of the
changing rooms or the four corner flags.
The players are asked for their commitment to the tour even before the destination is
announced. Payments are made and flights are booked. Commitment is what a team is about
in the end right?
The tour committee arranges basically the whole trip including team dinners, playing
opponents and excursions. Sponsors are found and we design a new tour rugby shirt carrying
the Sparta logo each trip which we wear with great pride during and after the tour.
One of the most important points of the tour will be the acknowledgement of any new
tourists. These men may be asked to sing a song or dance or act before the group as to
entertain and basically embarrass them the way the rest of us have been asked to do in the
past. It’s often a hilarious evening and sadly for those concerned, hard to forget.
Just how embarrassing it will be for them is for the tour group to know and for no one else to
find out. Forming a team about all is about sharing the laughter and the pain. Toch?
Sportieve groet,
Phil
Nieuwtjes vanuit de bar:
We zijn bezig met een andere baropzet. Zoals je kunt zien is de grote koelkast verhuisd naar
beneden en maken we gebruik van een nieuwe onderkoelkast zodat deze kunnen worden
afgesloten en er dus minder kans is op oneigenlijk gebruik.
We zijn hard bezig met een beleid waarbij wij gebruik van het clubhuis kunnen reguleren met
voor iedereen duidelijke regels en voorwaarden.
Dit jaar bestaat Sparta rugby 10 jaar, we willen dit zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Mocht je leuke ideeën hebben om dit te vieren meld je dan aan bij het bestuur, alles is
welkom.
Buiten een feestavond kunnen we denken aan een 7’s toernooi , een jeugddag met rugby
gerelateerd spelcircuit enz. enz.
Ook ideeën vanuit de JdB, Golf en Cricket zijn van harte welkom om er een onvergetelijke
dag van te maken.
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Gemeente:
Op woensdagmiddag 4 maart a.s. vindt vanaf 16.30 uur op het gemeentehuis een bijeenkomst
plaats over duurzaamheid en welke projecten in de komende jaren in Capelle gaan
plaatsvinden. Om 17.50 uur zal een maaltijd worden georganiseerd en het einde ligt rond
20.15 met een borrel. Als je interesse hebt aub aanmelden via
duurzaamheid@capelleaandenijssel.nl

Sparta Jeu de Boules
Zaterdag 21 februari vond het grote Jeu de Boules toernooi van Sparta plaats. Onder grote
belangstelling met niet geheel meewerkend weer werden 5 partijen per koppel afgewerkt.
Grote winnaars waren Thea Das en Fieke Kamerbeek die de eerste prijs wonnen met 5
gewonnen partijen.
Liefhebbers kunnen elke maandagmiddag en woensdagavond kennismaken met onze
bloeiende tak. Aanmeldingen bij Fieke Kamerbeek 0104512005 of
fieke.kamerbeek64@gmail.com

Stichting Sparta Schollebos
De contracten met Sportief Capelle over de huur van de accommodatie zijn getekend en het
geheel is naar volle tevredenheid afgesloten. Huur voor 10 jaar vast met slechts bijstelling op
basis van CBS huishoudens. Terugverdienmodel waarover nog verder gecommuniceerd zal
worden en twee jaar opschorting OZB.
Verder zal de stichting nu als belangrijkste contractpartner voor Sportief Capelle ook de
overlegstructuren bijwonen, zodat we op de hoogte zijn van het wel en wee.
Cricketveld
Het cricketveld baart ons grote zorgen m.b.t. de staat waarin het nu verkeerd. Er wordt al het
mogelijke gedaan om de zaak voor het begin van de competitie in orde te krijgen maar het
betekent dat als het dadelijk behandeld en later ingezaaid wordt, er 6 weken geen gebruik van
mag worden gemaakt (ook niet op lopen). Wordt vervolgd – zie verdere mededelingen op de
website van Sparta Cricket.
Sparta Cricket 1888:
Zie onderstaand persbericht
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PERSBERICHT
Sparta Cricket 1888 is zeer verheugd om als speler/coach weer op het “oude” nest te kunnen
verwelkomen oud testspeler van Pakistan Muhammad Wasim. Ook heeft Wasim voor
Nederland gespeeld. Wij vertrouwen erop dat wij dit komend seizoen weer van zijn kunnen
en spel kunnen profiteren en genieten.
Dan komt uit New Zealand onze officiële coach, de man met de “papieren” die ons met name
bij de jeugd veel zal bijbrengen nl. Matthew Thomas. Een 24 jarige spinbowler en batsman,
die gespeeld heeft voor Nieuw Zealand onder 19 en recent zijn debut gemaakt heeft voor
“Northern District”.
Ook verwelkomen we terug als speler onze coach van vorig seizoen Trent MacGrath een zeer
sympathieke bowler/batsman die vorig seizoen de beste gemiddelden van Sparta behaalde
resp. het hoogste slaggemiddelde in de hoofdklasse op zijn naam zette,
Als coach/speler en begeleider van het tweede team en ook als specialisme coach Riaan
Jeggels een Zuid Afrikaan die vorig seizoen ook voor Sparta in 1 en 2 speelde. Recentelijk
scoorde hij in Zuid Afrika voor zijn team in 46 overs het verdienstelijke totaal van 268 runs.
Riaan is een ervaren coach met een academie achtergrond.
Aanvoerder van Sparta 1 is dit jaar wederom Joost Martijn Snoep.
Terug op het “oude” nest: Karan Pawa (PCCR), Chandan Kumar en verlaten en uitgevlogen
naar VOC : Narsingh Balwantsingh.
Opening van het programma is op 3 mei a.s. met een thuiswedstrijd tegen het roemruchte
“Koninklijke” HCC uit Den Haag die afgelopen seizoen uit de hoogste klasse degradeerde.
Vooraf gegaan met een tweetal trials.
Dan is er een team van Spartanen actief geweest op een groot international indoor
crickettoernooi in Dresden. Daar hebben zij het tot de kwartfinales gebracht. Dus geen
Europacup maar toch zeer geslaagd.
Op 6 en 13 juni wordt op Sparta een toernnoi georganiseerd tussen teams samengesteld uit
Indiase Expads welke belangrijke functies in het Nederlandse bedrijfsleven vervullen. Er
wordt gerekend op een 300 tot 400 belangstellenden. Dit onder de noemer van de European
IPL (Indian Premier League) . Het wordt tevens een business to business model waar het
Nederlandse bedrijfsleven en het Indiase elkaar kunnen ontmoeten. De gemeentes Capelle aan
den IJssel en Rotterdam spelen hier een belangrijke rol i.v.m. hun economische activiteiten.
Op 6 juni de voorrondes waar dan op 13 juni de finales zullen plaatsvinden aansluitend met
presentaties en een Indiaas buffet.
Nadere informatie zal regelmatig volgen.
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Nader Cricket nieuws van de secretaris Sparta Cricket 1888
1 De voorbereidingen voor het cricketseizoen zijn in volle gang; begin mei start de
competitie.
2 De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de technische gang van zaken ligt bij Leo de
Jong met Erik van der Burg als zijn rechterhand.
3 Sparta zal weer met vier seniorelftallen mee gaan doen aan de competitie; Sparta 1 o.l.v.
captain Martijn Snoep; Sparta 2 en 3 (aanvoerders nog onbekend) en een Veteranenteam.
4 Voor Sparta 1 zal Wasim weer terugkeren op het oude nest, evenals Trent Mc Grath, de
coach van vorig jaar. Met Trent komt mee Mattie Thomas, een teamgenoot uit Nieuw
Zeeland. Ook Riaan Jeggelse komt weer terug en zal als speler-coach van Sparta 2 optreden.
5 Overschrijving naar Sparta hebben gekregen de oud-gedienden Karan Pawa en Chendan
Kumar; daarnaast komen Pradeep Kumar (van Excelsior ‘20) en Dost Muhammad uit
Engeland.
6 Vertrokken zijn Narsingh Balwantsingh (naar VOC; hij heeft beloofd t.z.t terug te komen)
alsmede Ashraf en Nabeel (naar Ghausia) en Ahmad (naar Olympia).
7 De competitie voor Sparta 1 start op zondag 3 mei met een thuiswedstrijd tegen het
gedegradeerde HCC. Vervolgens vinden de volgende 5 wedstrijden van Sparta 1 plaats op een
zaterdag; daarna worden het weer zondag-wedstrijden.
8 De competitiestart wordt voorafgegaan door een korte tweedaagse naar Engeland, terwijl al
in april oefenwedstrijden gehouden worden.
9 Voor woensdag 13 mei staat de wedstrijd tegen SGS gepland.
10 Op zondag 7 juni en zaterdag 13 juni staan twee India-dagen in de agenda. Voor nadere
informatie Akbal Mohamed en Jörg Kamerbeek.
11. ACC 1 - Sparta 1 Oefenwedstrijd (40/40 overs)
Datum: 06.04.2015 Aanvang: 12 uur Terrein: Loopveld
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