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Voor je ligt het tweede nummer van ‘Langs de Lijn’ 
van dit seizoen. In deze editie vind je informatie 
van het bestuur: over de laatste Algemene Leden-
vergadering, informatie over de accommodatie. 
Natuurlijk de vaste rubrieken zoals de bijdrage van 
de voorzitter, deze keer van Martin Broekmans als 
voorzitter ad interim, de rubriek Persoonlijk, de ru-
briek ‘In de spotlight’ door Ginet Walraven, de kla-
verjasuitslagen en de vaste bijdragen van Dames 1, 
Zaterdag 1 en Zondag 1. Ook de teams van MO11-
1, A2, JO17-1 en JO13-1 laten van zich horen. 

Daarnaast een terugblik op het Sinterklaasfeest voor 
de pupillen. En de aankondigingen van de Nieuw-
jaarsreceptie en de Clubquiz. Kortom, veel nieuws en 
leesvoer voor in de kerstvakantie. De redactie dankt 
Wim Heemstra weer voor het meelezen en controle-
ren van verslagen op tik- en taalfouten! Als redactie 
zijn we heel tevreden over de prettige samenwerking 
met iedereen. TOP SV Bedum! Het enige wat beter 
kan, zijn de bijdragen van de jeugdteams. Slechts 4 
van de 30 teams laten iets van zich horen!

We wensen alle lezers een heerlijke kerstvakantie 
en alvast een spetterend Oud en Nieuw. Dat 2018 
voor iedereen een jaar met veel gezondheid en 
sportiviteit mag worden.

Bijdragen voor de volgende editie kun je mailen 
naar:  Langsdelijn@svbedum.nl  
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Prijzen:
Herenknippen e 15,25
Damesknippen e 16,50
Spoelingverzekering e 47,00
Verfverzekering e 54,00
Verfverzekering extra e 64,00
Wassen fohn verzekering e 18,90



Ons leveringsprogramma:
Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen 
Werktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturen
Mestsystemen Hogedrukreinigers Weideafrastering
Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen 
Hydrauliek 
Constructiewerk 

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

Stedumerweg 3
9781 TV Bedum
Tel 050 - 301 30 37
Fax 050 - 301 55 89
E-mail info@rutgersmechanisatie.nl
Web www.rutgersmechanisatie.nl

LMB RUTGERS BEDUM



 

TE HUUR: 

BERGCHALET  “LA ROUBINE” 
4/5 persoons vakantiehuis. Sauerland/ Omgeving Willingen  

  

 

 
 
Voor meer informatie: 
 

Fam. C.P. Bulder 
T 050-3014987 /06-15411212 
E-mail: info@huiswillingen.nl 
www.huiswillingen.nl 

Op ongeveer 4 uur rijden van 
Bedum, in Sauerland (Duitsland) 
ligt de plaats Willingen. 

In Willingen vindt u alles op 
toeristisch gebied. Door alle 
jaargetijden heen vindt u vertier 
voor jong en oud. ’s Winters 
kunt u er skiën, snowboarden, 
rodelen en langlaufen. Maar 
ook een zomerrodelbaan, 
subtropisch zwemparadijs met 
super glijbanen, klimwand, 
mountainbikeroutes, 
midgetgolf, een wildpark, kart-
en bowlingbanen en parasailing. 

Voor de gezelligheid zit u hier 
ook goed want Willingen biedt 
een keur aan winkeltjes, 
restaurants en cafés. 

 










De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b
9781 NR  Bedum
050 - 3014018
www.slagerijteerling.nl
info@slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 



7

VOORZITTER AD INTERIM
MARTIN BROEKMANS
Beste leden,  
Voor u ligt de laatste uitgave van ons clubblad 
Langs de Lijn van het jaar 2017.
In de  afgelopen Algemene Jaarvergadering heb-
ben wij als club afscheid genomen van twee be-
stuursleden, te weten Edwin van Zanten en Remko 
de Rijk. Vanaf deze kant wil ik beide heren bedan-
ken voor hun inzet de afgelopen jaren. De KNVB 
heeft hen beloond met de Zilveren Speld. Die werd 
uitgereikt door de heer Henk Hoiting, namens de 
ledenraadslid Distrikt Noord. In deze vergadering 
werden Gurbe Laninga en Jelle Prins gekozen als 
nieuwe bestuursleden. Heren van harte welkom!

Zelf neem ik tijdelijk de functie 
van voorzitter waar om samen 
met mijn andere bestuursleden 
op zoek te gaan naar een nieuwe 
voorzitter. Misschien is er meer te 
vertellen tijdens de Nieuwjaarsvi-
site op zaterdag 6 januari 2018.

Het voetbaljaar is weer voorbij 
en de winterstop komt eraan. 
We hebben nu lekker de tijd om 
te genieten van de feestelijke de-
cembermaand. Binnen de club is 
dit jaar 2017 toch omgevlogen. Vele vrijwilligers 
hebben ervoor gezorgd, dat alles weer op rolletjes 
is verlopen. Hulde aan U allen! Wel merken wij ook 
dat steeds meer gedaan moet worden door dezelf-
de vrijwilligers. Dat baart mij toch enigszins zorgen. 
Kom op leden, meld u aan. Samen zijn we sterk!

Ik wil u graag mede namens mijn bestuursleden 
Prettige Kerstdagen wensen en een goed uiteinde 
en een goed begin van 2018!

Martin Broekmans
Henk Hoiting reikt de waarderingsspeld van de 
KNVB uit aan Edwin van Zanten en Remko de Rijk

SV Bedum wenst u

Fijne feestdagen en een 
     gezond en sportief nieuwjaar
Wij zien elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie 

op zaterdag 6 januari 2018

vanaf 16:00 uur in de voetbalkantine.
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Sinterklaas met zeven Pieten  bij SV Bedum
Op woensdag 29 november was het eindelijk 
zover. Sinterklaas bracht met maar liefst zeven 
Pieten een bezoek aan de jongste jeugd van SV 
Bedum.

Dit jaar werd er in de sporthal een onderling toer-
nooitje gehouden en mochten de kinderen per 
groepje even gezellig met Sinterklaas kletsen. Dat 
was voor sommige kinderen nog best spannend.
 
De Pieten gingen lekker mee voetballen en dat 
konden ze allemaal best goed.
Aan het einde van de middag deelden de Pieten 
de cadeautjes uit aan de kinderen en daarna moest 
de Sint helaas alweer afscheid nemen. De Pieten 
gingen buiten nog even flink strooien. Toen al hun 
strooigoed op was, moesten ook zij vertrekken.
 
Dank u Sinterklaasje wat was het een fantas-
tische middag!
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Sinterklaas met zeven Pieten  bij SV Bedum



Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

Bezoekadres: Friesestraatweg 11, 9718 NA Groningen  -  Postadres: Postbus 516, 9700 AM Groningen

T 050-3011599  -  M 06-23340186  -  E info@kmpadvies.nl  -  www.kmpadvies.nl

KMP
a d v i e s



Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7

Contact opnemen?
info@anurawebdevelopment.nl
facebook.com/AnuraWebDevelopmentConsultancy
050-737 0329

Voor meer informatie zie onze website!

Trotse ontwikkelaars van de SV Bedum website!

Onder onze klanten zijn o.a. Dinkela Schoenen - SV Bedum - Wave Shipping

Anura

Wat bieden wij?
-Ontwerpen van websites
-Ontwikkelen van websites 
-Webhosting
-Advies op het gebied van websites en hosting 

Web Development & Consultancy
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ACCOMMODATIE NIEUWS

Wat wel duidelijk zichtbaar was, zijn de vier extra 
nieuwe 3x1 doelen op het trainingsveld. Deze zijn 
onder meer aangeschaft voor de nieuwe speel-
vorm van de KNVB. Tevens wordt hier ook mee 
voorkomen, dat trainers en/of spelers onnodig 
deze materialen hoeven te verplaatsen van veld 1 
naar het trainingsveld en andersom.
Ook wordt in de winterstop gewerkt aan een con-
structie voor de “ballenscheppen”. Dit zijn de lan-
ge aluminium stokken met een “schep” aan het 
einde van deze stok, waarmee voetballen uit de 
sloot kunnen worden “geschept”. Er worden ex-
tra exemplaren aangeschaft, zodat bij zowel veld 
1,3 en 4 deze “ballenscheppen” aanwezig zijn. En 
deze willen we aan een constructie bevestigen.

Ook zal de sponsorbordenwand aan de lange zijde 
bij veld 1 opnieuw worden uitgebreid. Dit vanwe-
ge een forse toename van nieuwe bordsponsoren. 
Dat verheugt ons zeer!
De commissiekamer 1, voorheen het wedstrijd-
secretariaat met de pc’s, wordt weer ingericht als 
vergaderruimte. Dit vanwege het feit, dat de diver-
se computers in verband met de digitale wedstrijd 
App overbodig zijn geworden. Hiermee spelen 
we in op de behoefte aan extra vergader/overleg 
ruimte.

De onderstaande punten wat betreft de accom-
modatie, waarbij voornamelijk de gemeente een 
rol in heeft of nog moet pakken, baren ons zorgen, 
omdat we geen verbetering zien of dat we er zelfs  
geen reactie op mogen ontvangen.

•	 Het pad naar veld 5 langs de sloot zal op zeer 
korte termijn worden aangepakt, want die is, 
zeker bij slecht weer, zeer slecht toegankelijk. 
Deze werkzaamheden liggen bij de gemeente. 
Tot nu toe hebben we geen enkele reactie van 
de gemeente ontvangen. Het pad was de afge-
lopen weken niet toegankelijk.

•	 Opnieuw was er weer een led-unit van ons 
hoofveld defect. En, zoals de vorige keer ge-
meld, zijn er de afgelopen jaren  al een groot 
aantal led-units van ons hoofdveld vervangen. 
Wij hebben ons ongenoegen hierover geuit 
richting gemeente en tevens over de periode, 
dat het duurt dat deze worden vervangen. Dit 
duurt te lang (zelfs een keer 6 weken) en ook 
hierin verwachten wij een oplossing vanuit de 
gemeente. De laatste keer bleek dit wel moge-
lijk te zijn binnen één week.

•	 De infill op veld 1 is al geruime tijd onvoldoen-
de. Dit is al meerdere malen aangegeven rich-
ting gemeente. Dit is ook al geconstateerd door 
de gemeente; echter het “wachten” is nu op 
de volgende stap. Hopelijk vindt deze op korte 
termijn alsnog plaats om snellere slijtage van 
het veld te voorkomen.

Kortom, er gebeurt nog steeds van alles op het 
sportpark en de doelstelling blijft, dat het altijd be-
ter kan binnen de mogelijkheden, die we hebben 
binnen de vereniging.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond 
2018 toe.

André van Haag, 
Bestuurslid accommodatie

Hierbij weer een update van een aantal lopende zaken omtrent onze accommo-

datie nu we met de winterstop bezig zijn.

De afgelopen periode heeft er op het complex niet veel “zichtbaars” plaatsgevon-

den. Dat neemt echter niet weg, dat diverse zaken nog steeds lopen of dat we nog 

steeds in afwachting zijn van een reactie van o.a. de gemeente.



Kapelstraat 1, 2 en 2b Bedum
Tel.: 050 - 301 03 75

www.kinderopvangpaddington.nl
•  Kinderopvang paddington; daar waar uw kind, kind mag zijn.
•  De andere kinderopvang.
•  Uw kind kan spelen met leeftijdgenootjes.
•  Huislijke sfeer.

DE9003253-ONT001-CB013

PERSOONLIJKE AANDACHT
STAAT VOOROP.
Daar zijn we heel zwart-wit in.

Kijk op www.kendersbouw.nl of maak een afspraak via 050 3176770.

• Nieuwbouw • Onderhoud
• Agrarische bouw • Renovatie
• Verbouw • Herstel aardbevingsschade

Voor particulier en bedrijfsleven.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE.



‘t Holtstek 19
9781 NJ Bedum
06-83577322
smitinstallatietechniek@live.nl

Waldadrift 19
9781 KC Bedum
06-13812805
info@kooijmansinstallatietechniek.nl

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? 
Twijfel dan niet en neem contact op.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? 
Twijfel dan niet en neem contact op.

2 bedrijven 1 visie
www.kooijmansinstallatietechniek.nl

Thedemastraat 9 • 9781 BE Bedum
Tel verkoop: 050-3012052 • Tel werkplaats: 050-3010789
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Met het aftreden van Edwin en Remko (bedankt 
nog mannen!) in aantocht werd mij deze vraag re-
gelmatig gesteld …

“Je” is in dit geval Gurbe Laninga bijna 58 jaar oud en 
op de afgelopen ledenvergadering is deze vraag dan 
ook met een ja beantwoord. Helaas kon ik er die 
avond zelf niet zijn vanwege een weekend weg en 
vandaar nu een nadere kennismaking. Zoals gezegd, 
mijn naam is Gurbe en ben getrouwd met Hetty.
We hebben drie kinderen; alle drie ooit begonnen 
met voetballen. Nina en Aron zijn al weer lange tijd 
gestopt. Zij volleyballen en drummen/sportschool... 
en Timo voetbalt nu in SV Bedum zaterdag 1.

Nu terug in het bestuur en dat voelt goed! Ik heb er 
zin in om de club nog beter te laten worden in al 
haar facetten. Een aantal jaren geleden ben ik, van-
wege een verschil van mening over gevolgde proce-
dures, opgestapt als bestuurslid technische zaken. 

Moeilijk besluit destijds, 
maar gelukkig zijn er ver-
der nooit harde woorden 
meer over uitgesproken.
Het is altijd mijn club 
(CVVB en nu SV Bedum) 
geweest en dat is niet 
veranderd. Ben jaren zelf 
voetballend lid geweest 
van CVVB, eerst op het 
veld en daarna nog een 
aantal jaren in de zaal. 
Voordat ik in het be-
stuur zat, was ik actief als 
jeugdtrainer en als trainer 
van het (toen nog enige) 
dames elftal, met een uit-
eindelijk kampioenschap. 
Mooie tijden waren dat. 

Verder jaren leider geweest van de teams waarin 
Timo zijn voetbalcarrière opbouwde tot aan het 2e 
elftal... Daarna in het bestuur van CVVB gekomen als 
bestuurslid commissies en samen met het bestuur 
van vv Bedum het fusietraject in gegaan. Een bij-
zonder (hoogte) punt in de geschiedenis van twee 
voetbalverenigingen!
 
Nu dus na een aantal jaren “afwezigheid” weer terug 
in het bestuur en dat is fijn. Prima sfeer met goede 
mensen, die er samen voor gaan!

In het dagelijks leven ben ik docent aan de Han-
zehogeschool Groningen aan de opleiding Facility 
Management. Naast het geven van lessen ben ik 
ook voorzitter van de medezeggenschapsraad, een 
boeiende en soms pittige klus. Verder coördineer ik 
het praktijkbureau om er voor te zorgen, dat al onze 
studenten een leerzame stage ervaring op kunnen 
doen in de wereld van facility management. 
Ik zie een mooie relatie tussen mijn werk als docent 
facility management en het bestuurswerk bij SV Be-
dum. Immers het bestuur is eigenlijk ook ‘de facility 
manager’ van de club. 
We ondersteunen het primaire proces, voetballen, 
met allerlei faciliteiten;
zorgen dat er voldoende materiaal is (ballen, kle-
ding, trainers etc) en dat de verwarming aan is, wan-
neer nodig. En voor de catering (kantine..) en aller-
hande andere services...

Dat doen we als bestuur natuurlijk niet alleen, maar 
met een groot aantal andere vrijwilligers, die waar-
schijnlijk net als ik het belangrijk vinden, dat het 
primaire proces, voetballen, zoveel mogelijk door 
moet kunnen gaan en op een zo’n prettig moge-
lijke manier! Gelukkig heeft de club veel van deze 
vrijwilligers, maar toch zie ook ik nog regelmatig 
vragen voorbij komen om bij bepaalde faciliteiten 
ondersteuning te geven. Ik denk bv aan de kantine-
bezetting... Als ieder lid/ouders  1 keer....nou ja jullie 
weten het zelf wel...:)

Voorlopig ga ik me binnen het bestuur bezig hou-
den met zaken die Martin (Broekmans) al deed en 
zullen we bepaalde zaken ook samen oppakken. 
(Martin is op dit moment ad interim voorzitter). 
Denk hierbij aan de organisatie van de oud papier-
inzameling, commissie materiaal en commerciële 
zaken.
Verder wil ik graag meedenken binnen de com-
missie nieuwbouw om te komen tot een beter en 
mooier clubgebouw, een superbelangrijke faciliteit!! 

Kortom, werk genoeg!

Ik hoop dat we als bestuur met al de vrijwilligers 
kunnen blijven werken aan het faciliteren van het 
allerbelangrijkste namelijk het voetballen!!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Gurbe Laninga

“...ZOU JE NIET WILLEN TERUGKOMEN IN HET BESTUUR?”

Nieuw bestuurslid Gurbe Laninga stelt zich voor
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Cars4all
Verbindingsweg 31 - 9781 DA Bedum - Tel. 050 - 3011999  
info@cars4all.nl - www.cars4all.nl

       cars4allbedum            @Cars4all1

Lid van:

incl. 3 jaar

all-in garantie!

Waarom kiezen voor         ?
1. Hoge kwaliteit
      Hoge consumentenwaardering
      op autobandentest.com 

2. Lage prijs
      Gislaved banden verkrijgbaar vanaf € 42,75

3. Standaard 3 jaar all-in garantie
     Zèlfs als u uw band lek rijdt!     Zèlfs als u uw band lek rijdt!

Bij Cars4all krijgt u Bij Cars4all krijgt u 

de laagste prijs garantie!*

*  Laagste prijsgarantie geldt alleen voor monterende bedrijven, webshops zijn hierbij uitgesloten.
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EVEN VOORSTELLEN  Jelle Prins
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 no-
vember jl. ben ik verkozen tot secretaris van 
SV Bedum. Omdat niet iedereen mij kent, stel 
ik mij hierbij voor. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als opera-
tioneel leidinggevende bij de politie. Ik woon sa-
men met Irma in een mooie Amsterdamse School 
woning aan de Schultingastraat en samen hebben 
wij 6 kinderen, waarvan ook een aantal voetballen 
bij SV Bedum. 
Enige tijd geleden werd ik vanuit het bestuur bena-
derd of ik de functie van secretaris van SV Bedum 
(weer) op mij wilde nemen. Ik zeg ‘weer’, omdat ik 
deze functie al eerder bekleed heb, namelijk na de 
fusie tussen VV Bedum en CVVB. Daarvoor was ik 
al enige tijd secretaris van CVVB. Ook enkele leden 
hadden mij al aangesproken of ik niet terug wilde 
komen. Ik heb er even over na moeten denken, 
omdat je ook weer gewend raakt aan enige vrij-
heid en ik inmiddels ook een andere hobby heb, 
waar de nodige tijd in gaat zitten. Na ook met Gur-
be Laninga (tevens nieuw gekozen bestuurslid) 
er over gesproken te hebben, heb ik besloten mij 
kandidaat te stellen.

Ik vind het belangrijk binnen een vereniging, dat we 
het werk met elkaar doen om er iets moois van de 
maken. We zijn een club waar (op een paar betaal-
de krachten na) mensen als vrijwilliger aan het werk 
zijn in allerlei verschillende commissies en onderde-

len. Door commissies en vrijwilligers zeggenschap 
te geven over de aan hun toegekende taak, creëer 
je in mijn optiek commitment. Daarin ligt de kracht 
van een vereniging, waar een bestuur zich niet met 
uitvoerende taken bezig moet houden, maar met 
de hoofdlijnen en met het door ontwikkelen van 
de vereniging. Waar ik voor sta is integriteit, verant-
woordelijkheid, respect voor een ander en loyaliteit. 
Daar mag ik op aangesproken worden.
Het voelde meteen weer als vanouds om deze func-
tie te bekleden bij deze mooie fusieclub. Vlak voor 
de fusie schreef ik in 1 van de laatste clubbladen 
van CVVB het volgende; “Ik ben 
er van overtuigd dat, wanneer 
we over onze eigen grenzen 
heen kunnen en durven kijken, 
er in de toekomst veel moois te 
gebeuren staat op de voetbal-
velden in Bedum! Samen sta je 
immers sterk!”  We hebben het 
aangedurfd over onze eigen gren-
zen heen te kijken. We hebben 
een grote vereniging waar veel ge-
beurd en wellicht in de komende 
tijd nog wel het een en ander te 
gebeuren staat. Ik draag  daar als 
secretaris heel graag aan bij. 

Jelle Prins, 
Secretaris SV Bedum

Weer zin in een geweldige avond? Net als voor-
gaande jaren! Gezelligheid verzekerd! Ook dit jaar 
organiseert SV Bedum weer een gezellige club quiz 
avond.
Bedum zondag 1 was vorig jaar winnaar van de 
quiz. Dat betekent dat zij nu de avond organiseren. 
Wie weet wat de letters RKC betekenen? Of waar 
de letters SIOS voor staan? En hoe heette de ver-
dwenen voetbalclub van Pieterburen? En welk land 
werd wereldkampioen voetbal in 1938? Weet je het 
antwoord op deze vragen? Schrijf je dan in voor de 
SV Bedum voetbalpubquiz.

Let op: Maximum aantal deelnemers is 6 per 
team.
Speel met je eigen voetbalteam, bestuursleden, 
scheidsrechters, etc tegen de andere teams om 
eeuwige roem en die prachtige beker. 
Doe mee! Opgave voor zaterdag 13 januari 2018.
Meld je aan met je team door een mail te sturen 
naar abeldarre@gmail.com
Locatie: Kantine SV Bedum
Start Quiz: 20:00 uur

NOTEER: ZATERDAG 20 JANUARI 2018

Doe mee aan 
de Club Quiz!



Een aandeel in elkaar

Vraag jouw rekening aan op rabobank.nl/jongerenrekening

Of je nu spaart of regelmatig iets koopt, je bent oud genoeg om zelf te gaan bepalen

wat je met je geld doet. Daarom krijg je bij je Rabo JongerenRekening een pinpas en

toegang tot de bankieren app. Heb je ‘t zelf in de hand.

Rabo JongerenRekening

en baas 
zijn over 
je eigen geld.

Meer kunnen
met je

bankrekening
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Ook dit seizoen laten we onze kantinevrijwilligers 
weer aan het woord. Om aan te geven waarom ze 
vrijwilliger zijn. Wat ze leuk vinden aan het werk in 
de kantine. En om anderen eens ‘een kijkje in de 
keuken te geven’. Letterlijk en figuurlijk. 
Het valt nog steeds niet mee om het rooster van 
de kantinevrijwilligers elke week weer rond te krij-
gen. Hoe kan dat? Een paar uurtjes in de kantine 
brengen je veel gezelligheid. Natuurlijk moet je 
broodjes smeren, koffie zetten en tosti’s verkopen. 
Maar alles is voorradig en met een paar collega-
vrijwilligers is dit heel goed te doen. En de kassa 
veel te moeilijk? Onzin, sinds vorig jaar is er een 
nieuwe aangeschaft waarbij het heel gemakkelijk 
is om dingen af te rekenen en met pin te betalen.
DUS… eigenlijk staat niets je in de weg om je ook 
aan te sluiten bij de club van kantinevrijwilligers. 
Kom bij de club want we hebben je nodig!

Deze keer staat Froukje van Zanten in the spot-
light. We legden haar de volgende vragen voor…
Froukje, veel mensen kennen jou natuurlijk,  maar 
kun je jezelf eens even kort voorstellen?
Ik ben Froukje van Zanten, getrouwd met Edwin 
en moeder van Dagmar (18) en Bjorn (15). Ben in 
het dagelijks leven Verzekeringsadviseur Particu-
lieren bij Het Servicekantoor te Groningen. In mijn 
vrije tijd probeer ik te tennissen, sport ik met Gi-
net, draai ik kantine- en BOBO-diensten en geniet 
ik van mijn familie en vrienden.

Hoe lang hoor jij al bij de club van kantine-
vrijwilligers? 
Zolang Edwin in het bestuur zit (15 jaar of zo) draai 
ik al kantinediensten. Heb tussendoor samen met 
Geranda van de Ark nog een aantal jaren in de 
materiaalcommissie gezeten. Sinds we daar mee 
gestopt zijn, sta ik vaker in de kantine met Ginet 
en draai ik BOBO diensten met Geranda. 

Weet je nog waarom je destijds in de kantine 
bent gaan staan?
Ik ben in de kantine gaan staan, doordat Edwin 
ook van alles voor de, toen nog VV Bedum, club 
deed. Er zijn altijd mensen nodig voor kantin-
ediensten. Ben dus begonnen op de zondagen.
 
Wat vind jij het allerleukst aan dit werk?
Het allerleukste aan dit werk is de gezelligheid 
achter de bar. Ik draai altijd kantinediensten met 
mijn vriendin Ginet Walraven. Wij zijn een gouden 
duo. Goed op elkaar ingespeeld en hebben het 
altijd ontzettend gezellig! 

En wat het allervervelendst?
Er is niets vervelends aan! We maken er iedere keer 
een feestje van !

Is er in de afgelopen tijd veel veranderd in dit 
werk?
Door de komst van de nieuwe kassa is het afreke-
nen heel eenvoudig geworden. Ook ben ik erg blij 
met het pinapparaat! Door de kleinere bierfusten 
is het ook makkelijker om deze te vervangen. Die 
oude waren loodzwaar. 

We krijgen (waarschijnlijk) een nieuw sport-
complex. Wat vind jij in de keuken een abso-
lute must?
Een heel lang aanrecht. Nu is het nogal krap beme-
ten als je de tray’s  met thee moet vullen voor de 
pauzes van de teams.  En een goed afzuigsysteem 
is ook onontbeerlijk!

Wat zou je willen zeggen tegen aan-
staande nieuwe leden van de club van 
kantinevrijwilligers?
Join de club! Het is hartstikke leuk werk, 
super gezellig en de club help je ermee uit 
de brand. Vele handen maken licht werk!

Heb je nog iets anders dat je kwijt wilt?
Graag zie ik meer mensen toetreden tot 
het clubje kantinepersoneel. Het zijn nu 
vaak dezelfde mensen, die achter de bar 
staan. Door de groep groter te maken, hoef 
je ook minder vaak een dienst te draaien 
en zijn er wellicht minder gaten op het laatste mo-
ment in te vullen. Laten we met zijn allen de kan-
tine open houden. Het is een kleine moeite en je 
krijgt er heel veel plezier voor terug!

Wil jij collega worden van Froukje en de rest van de 
club? Meld je aan bij de vrijwilligers in de kantine 
bij de bar of via Kantine@svbedum.nl. 

IN THE SPOTLIGHT
FROUKJE VAN ZANTEN door Ginet Walraven
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SV Bedum 1 zaterdag ligt op koers

beslist door een prachtig afstandsschot van Nigel 
Bakker. Een zwaar bevochten overwinning.
Op zaterdag 4 november speelden we de thuis-
wedstrijd tegen DESZ uit Zwartsluis. In mijn bele-
ving misschien wel de sterkste ploeg waar we dit 
seizoen tegen hebben gespeeld. De 4-1 overwin-
ning die we behaalden was zeker niet in overeen-
stemming met het beeld van de wedstrijd. Deze 
wedstrijd hadden we ook zomaar kunnen verlie-
zen, maar we waren uitermate effectief en de kan-
sen die we kregen, werden benut.   

In de week erop waren we vrij van competitiever-
plichtingen, maar stond de bekerwedstrijd tegen de 
fusieclub DVC uit Appingedam op het programma. 
Voor onze trainer Remy een weerzien met vele be-
kenden in verband met zijn trainerschap bij de Pe-
likanen in de 2 seizoenen hiervoor. De wedstrijd 
werd reeds op de dinsdagavond gespeeld. We 
scoorden heel snel in het begin van de 1e helft en 
direct aan het begin van de 2e helft. Voor de rest 
was het motto vooral heel houden en jongens spa-
ren. Maar weer een ronde verder!

Er zijn na het 1e verslag alweer een heel aantal 
wedstrijden gespeeld. Het vorige verslag eindigde 
met de mooie winst op NEC Delfzijl. De week erna 
speelden we thuis tegen de Weide uit Hoogeveen. 
Een sterke tegenstander waar we veel moeite mee 
hadden. Na een 0-2 ruststand behaalden we uit-
eindelijk toch nog een 2-2 gelijkspel.
De week erop mochten we opnieuw thuis spelen 
en speelden we tegen het sterk gestarte Klaziena-
veen. In het seizoen speel je altijd wedstrijden, die 
je onterecht wint en onterecht verliest. Dit was een 
wedstrijd waarin we heer en meester waren, maar 
we vergaten om de vele kansen te benutten. De 
1-0 voorsprong bleef heel lang op het scorebord 
staan, maar uiteindelijk trok Klazienaveen in de 
laatste 5 minuten met 2 goals aan het lange eind. 
Zwaar onverdiend volgens alles en iedereen. 

Gelukkig konden we de week erna deze nederlaag 
weer van ons af spelen, toen we op bezoek gin-
gen bij DZOH in Emmen. Op een slecht veld werd 
het vooral een fysieke wedstrijd met weinig kansen 
over en weer. De wedstrijd werd in ons voordeel 

Het 1e elftal op zaterdag ligt nog steeds op koers voor een heel mooi seizoen. Dit 

kunnen we gerust stellen nadat er inmiddels 11 wedstrijden zijn gespeeld, waarin 

al 23 punten zijn behaald. Dat levert op moment van schrijven een mooie 2e plaats 

op achter Pelikaan S uit Oostwold.
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SV Bedum 1 zaterdag ligt op koers
Op zaterdag 18 november gingen we opnieuw 
op bezoek in Emmen om daar tegen het stugge 
Drenthina te voetballen. Op een loodzwaar veld 
waren we deze middag de mindere van onze te-
genstander en verloren we de wedstrijd geheel 
terecht met 1-0. Geen kansen gehad en een tegen-
stander, die ons toch nog lang in de wedstrijd liet 
door de kansen niet te benutten. Gauw vergeten 
en op naar de volgende wedstrijd.

De week erop speelden we tegen Groen Geel van 
trainer Robbie Wentink en oud-speler Luuk Jans. 
Voor ons is Groen Geel nooit een gemakkelijke te-
genstander en dat bleek ook deze middag weer. 
We hadden wel de beste kansen, maar het scoren 
lukte ons niet mede door het goede keeperswerk 
bij de tegenstander. Uiteindelijk bleef de brilstand 
van 0-0 op het scorebord staan. 
De volgende bekerronde was door de KNVB ge-
pland op dinsdagavond 28 november en had ons 
gekoppeld aan het 1e zaterdagteam van Achilles 
1894 uit Assen. Dit team staat onder leiding van 
de oud sv Bedum trainers David van der Kam en 
Gerard Schutter. Gezien het klasse-verschil waren 
we aan onze stand verplicht de wedstrijd te win-
nen en dat deden we gelukkig ook. Het was niet 
sprankelend, maar de 4-1 overwinning bracht ons 
weer een ronde verder. De loting daarvoor is eind 
december en we wachten af wat de volgende te-
genstander zal zijn.
Zaterdag 2 december gingen we op bezoek bij sv 
Nieuwleusen. Een tegenstander waar we nog nooit 
tegen hadden gespeeld. Alleen de winst telde in 
deze wedstrijd. Zij stonden onderaan en wij wilden 
aansluiting houden bij de koplopers. De tegenstan-
der had besloten om de “bus te parkeren” voor hun 
eigen goal en dat maakte het heel lastig voetballen. 
Gelukkig scoorde Frank Roorda in de 1e helft toch 
de 1 -0, maar het bleef lastig voetballen op een 
heel slecht veld. Vlak voor tijd leek het nog een 
hele zure middag te worden, toen zij uit de enige 
kans de 1-1 scoorden. In blessuretijd zorgde Nigel 
Bakker toch nog voor gerechtigheid door de 2-1 te 
scoren. Slechte wedstrijden moet je ook winnen!
En toen was het zaterdag 9 december. Voor velen 
stond die datum al een tijdje omcirkeld in de agen-
da, omdat we dan tegen de buren van Omlandia 
uit Ten Boer mochten spelen. Het werd hoog tijd 
om daar weer eens te winnen, omdat dit meer dan 
20 jaar geleden was! Iedereen stond op scherp om 

deze wedstrijd te willen winnen en het werd ook 
een mooie zaterdagmiddag voor ons. We waren 
de betere ploeg en in de 1e helft kwamen we al 
op een mooie 2-0 voorsprong. Uit een corner van 
Nick Boelhouwer kopte Dennis Loer keurig in ei-
gen goal. Niet lang daarna scoorde Frank Roorda 
met een hard schot voor de 2-0. Wij lieten de te-
genstander daarna het spel maken, iets waar ze 
niet goed raad mee wisten. In de 2e helft scoorde 
Matthijs Loer uiteindelijk fraai de 3-0 en was de 
wedstrijd in ons voordeel beslist. Jan Oosterbeek 
scoorde nog tegen, maar de 3-1 overwinning zorg-
de voor dolle vreugde! (met dank aan Wilhelm Dijk 
voor het kratje overwinnings-bier in de kleedka-
mer, top!!!)

Nog 1 wedstrijd voor de winterstop tegen het ster-
ke Pelikaan S,  de huidige koploper in de compe-
titie.   
En daarna is het welverdiende winterstop. Tot op 
heden loopt het seizoen prima. We hebben een 
sterke selectie met een mooie combi van ervaring 
en jeugdig talent. Indien we een beetje van blessu-
res en schorsingen gevrijwaard blijven,kan het een 
heel mooi seizoen worden.
Vanaf woensdag 10 januari t/m zondag 14 januari 
gaan we met de selectie van het 1e en 2e elftal , be-
stuursleden , ouders en sponsoren naar Marbella 
in Spanje. In juli zijn we reeds met de voorberei-
dingen begonnen voor dit trainingskamp. Er was 
veel animo voor om mee te gaan en uiteindelijk 
zullen we met 50 personen de reis ondernemen. 
Het programma voor het trainingskamp is rond. 
We spelen daar 2 wedstrijden , trainingen zijn ge-
pland en daarnaast is er ruimte voor teambuilding 
en ontspanning. 

Namens de spelers  en staf van de 1e selectie wen-
sen we een ieder alvast mooie feestdagen en tot 
langs de lijn.

Vriendelijke sportgroeten,
Willem Huisman, Teammanager sv Bedum 1 zater-
dag.
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
Ditmaal stellen wij u voor aan

Naam Niels Dool 

Woonplaats Bedum 

Familie Papa, mama en broer (Robin) 

Hobby’s Voetballen en gamen 

Wat wil je later worden profvoetballer 

Het is gezond en ik eet het graag Spaghetti 

Favoriete game of app FIFA 18 

  

Welke clubs heb je gespeeld? SV Bedum 

Huidig elftal JO9-1 

Welk been  Links 

Positie Middenvelder 

Favoriete positie Middenvelder 

Sterke punten Snelheid, acties en van afstand schieten 

Waar kun jij nog in verbeteren? x 

Hoogtepunt Beker gewonnen bij F5 (wintercup), Kampioen mini’s, 

 speler van de dag (klokje rond) 

Dieptepunt Nog geen kampioen in de competitie, paar keer tweede 

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom Daan uit mijn team, hij kan goede acties maken 

Wat kan er beter op het sportpark? douches 

Wat kan jou leven (nog) beter maken x 

Wat zou jij voor € 100 kopen nieuwe schoenen 

  

Favoriete Nederlandse Club Feyenoord 

Favoriete Buitenlandse Club Real Madrid 

Favoriete speler in Bedum Nick Boelhouwer 

Favoriete Speler Eredivisie Sam Larsson 

Favoriete speler Buitenland Neymar 

Beste keeper Nederland Vermeer 

Favoriete Stadion de Kuip 

Favoriete kleur schoen alle 

Niels Dool



Groen in goede  handen

Industrieweg 33   9781 AC Bedum
T  (050) 301 25 00   E  info@groenwerf.nl  

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT
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SV BEDUM ZONDAG 1 LEEFT!
De Fenix dat SV Bedum zondag 1 heet

Na een gesprek volgde een belofte van Abel. Als er 
genoeg namen op papier zouden komen en goede 
afspraken gemaakt konden worden, dan zal Abel 
trainer willen worden van SV Bedum zondag 1 en 
dan wil Jos Mekkering met zijn bedrijf de sponso-
ring gaan doen. Thijs en Jesse brachten dit nieuws 
bij de overige teamgenoten van zondag 1. Kick 
Mulder, Luuk Brands en Lammert Lankman gre-
pen deze kleine kans aan en gingen er mee aan 
de slag. Al snel voegden zich een aantal aan de 
zoektocht naar spelers toe. Wim Helder en Harry 
van der Berg boden zich aan als leider en namen 
de randzaken op zich. In Gerrit Koning vonden zij 

Een handjevol voetballers bleef over met de vraag, 
wat nu? Maar nog belangrijker, wat moet Walfried 
van der Werf doen op zondag, als er geen repre-
sentatief elftal meer is op zondag.

Steeds meer mensen kwamen te weten hoe het er 
voor stond en het was inmiddels het gesprek van 
de dag. Zo ook op een vrijdagavond, waarop er een 
zaalvoetbal wedstrijd was voor Futsal Bedum 8. Na 
deze wedstrijd zaten Thijs Helder, Jesse Fokkema, 
Abel Darwinkel en Jos Mekkering met hun teamge-
noten de 3e helft te vieren, toen het onderwerp op 
tafel kwam.

Medio het seizoen 2016-2017: SV Bedum zondag 1 speelt in de 5e klasse met 

promotie als doelstelling. Dit lijkt echter een moeilijke klus te worden, Bedum ver-

liest in een korte periode dure punten en zakt op de ranglijst. Daaropvolgend krijgt 

trainer Dick Visser geen contractverlenging en een groot aantal jongens heeft te 

kennen gegeven, dat dit het laatste seizoen voor SV Bedum is. Na een aantal lastige 

seizoenen lijkt het doek nu dan toch echt gevallen... 
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een tweede sponsor en na een aantal gesprekken 
met Dietvorst, dat een aflopend contract had als 
sponsor, vinden ze hierin zelfs een derde sponsor. 
Al snel volgde een flink aantal namen, die zich 
voor het zondagvoetbal sterk wilden maken, naast 
de namen die al uitkwamen voor zondag 1, 2 en 
3.

Het seizoen 2016/2017 was echter nog niet voor-
bij. Promotie leek nu belangrijker dan ooit. Als Be-
dum promoveerde, dan hadden de voorvechters 
van de zondag afdeling een sterke poot om op te 
staan. Dit beseften de jongens, die zouden vertrek-
ken ook maar al te goed en zij kwamen met de be-
lofte om er alles aan te doen om hun teamgenoten 
hierbij te helpen.

Bedum begint weer te winnen. Maar liefst 18 wed-
strijden, inclusief oefenwedstrijden, blijft Visser zijn 
ploeg ongeslagen. Er wordt een periode gewonnen 
en aan het einde van de rit zelfs een gedeelde 1e 
plaats. Het drama van Ten Boer wordt opgevolgd 
door een nacompetitie, waarin uiteindelijk afgere-
kend wordt met vv Houtigehage. Promotie naar de 
4e klasse is een feit. 

SV Bedum zondag 1 is gered! Het heeft zichzelf uit 
zijn eigen as herrezen door een geweldige tweede 
seizoenshelft neer te zetten.

Inmiddels heeft de ‘nieuwe’ selectie de metamor-
fose grandioos doorstaan. Met frisse moed begint 
Abel met zijn mannen het nieuwe seizoen met een 
oefenreeks, waarin gezocht werd naar een goede 
samenstelling. Dit duurde niet lang, aangezien er 
in de beker prima gepresteerd werd. 5e klassers 
Warffum en Farmsum werden simpel opzij gezet 
en tegen 3e klasser Lewenborg, dat bijna gepro-
moveerd is naar de 2e klasse, werd goed meege-
voetbald.
Na 9 competitieduels heeft Bedum 18 punten be-
haald en staat het zelfs op de gedeelde 1e plaats 
en wie weet waar dit schip zal eindigen. 

Al met al blijkt nu hoe belangrijk de tweede sei-
zoenshelft van 2016/2017 is geweest, waar het 
team op het veld alles eruit heeft gehaald, maar 
ook waar de mensen achter de schermen gewel-
dig werk hebben geleverd ter voorbereiding op het 
seizoen 2017/2018. 
Het is nu aan de huidige selectie om deze helden 
van het zondagvoetbal te belonen voor het goede 
werk! Ook ik wil al deze mensen nog éénmaal be-
danken, opdat ik mij niet elke zondag zorgen hoef 
te maken hoe het nu toch met Walfried gaat.

SV Bedum zondag 1 leeft!

Auteur: Jesse Fokkema

Website: www.svbedum.nl
Op de site tref je veel informatie over de vereni-
ging. Naast actuele mededelingen is er informa-
tie te vinden over sponsoren, vrijwilligerszaken, 
teamsamenstelling, wedstrijdprogramma’s, uit-
slagen, verslagen en contactadressen van be-
stuur en commissies.

Twitter: www.twitter.com en zoek naar 
SV Bedum
Via twitter blijf je op de hoogte van de laatste 
actuele nieuwtjes, zoals aankondigingen, resul-
taten, afgelastingen en veel meer ‘wist u dat’-jes’.

Clubblad: Langs de Lijn
Elke maand verschijnt het verenigingsorgaan 
‘Langs de Lijn’ met daarin informatie van het be-
stuur, interviews en meer achtergrondinformatie 
voor leden en belangstellenden. Kopij kan naar: 
langsdelijn@svbedum.nl

Facebook: www.facebook.com en zoek naar 
SV Bedum
Via Facebook blijf je op de hoogte van de laatste 
actuele nieuwtjes, zoals aankondigingen, resul-
taten, afgelastingen en veel meer ‘wist u dat’-jes’.

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren

WINTERCUP
Op de JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO15-1 en 
JO13-1 na, zullen alle jeugdteams van SV Be-
dum deze winterstop weer meedoen aan de 
Wintercup, een zaalvoetbaltoernooi waar vele 
noordelijke verenigingen aan meedoen. De 
wedstrijden worden gespeeld in diverse sport-
hallen in Noord-Groningen. 

Coördinator van de Wintercup is, net als vorig 
seizoen, Dirix Veenstra. Hij zal de jeugdleiders 
informeren wanneer hun team moet spelen. 
Speeldata van de Wintercup zijn van 6 januari 
tot en met 17 februari.

Op www.wintercupnoordgroningen.nl is alle 
informatie over de Wintercup te vinden.
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Perspectief in olievoorziening

Theo Staal werd tijdens de thuiswedstrijd van 
het 1e elftal zaterdag van SV Bedum tegen De 
Weide in het zonnetje gezet met een grote bos 
bloemen.

Na ruim 12 jaar actief te zijn geweest als keeper-
trainer bij SV Bedum en haar voorganger CVVB 
stopt Theo als keepertrainer bij SV Bedum. Zijn da-
gelijkse werk en keepertrainer zijn bij SV Bedum 
zijn niet meer te combineren. Theo was en is nog 
steeds een zeer fanatiek keepertrainer. Zowel in 
woord als in daad. Bij de ‘huldiging’ memoreert 
toenmalig voorzitter Edwin van Zanten nog aan 
zijn eigen periode met Theo, toen zij samen in één 
elftal speelden. Ook als actief keeper bij vv Bedum 
was Theo al zeer fanatiek. SV Bedum dankt Theo 
voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij heeft een 
paar hele goede keepers opgeleid, waar de club 
nog steeds haar vruchten van plukt! Daar zijn we 
als club trots op. En daar mag Theo ook met alle 
recht trots op zijn.

Theo Staal bedankt!

Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Grillspecialist 
 Buffetten - Saladeschotels - Hapjesschotels

Overtuinen 7, 9801 BR  Zuidhorn, 0594 - 50 51 03
info@slagerijmennoknot.nl,  www.slagerijmennoknot.nl

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot
De ambachtelijke slager die veel meer in huis heeft 

dan alleen vlees en vleeswaren
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DE HUID WORDT ELKE WEEK DUUR 
VERKOCHT, HET IS NOOIT SAAI…

A2 verrast in de 1e klasse KNVB

Onze A2 speelt in de 1e klasse KNVB op hoog ni-
veau met vooral A1 teams als tegenstanders. Let 
wel, vooraf was er twijfel. Moeten we A2 wel in 
deze zware competitie indelen? Trainer Berry 
Hoeksema en de leiders Richard Terra en Peter 
van Dijken hadden vertrouwen in hun mannen 
en durfden het avontuur aan. De doelstelling was 
lijfsbehoud. Voldoende uitdaging voor het begelei-

dingsteam om de spelers bij de les te houden, zich 
verder te ontwikkelen én het plezier in voetbal te 
behouden.

De verwachting was dat het team het moeilijk zou 
krijgen. Dat klopt. Elke week is een beproeving voor 
A2. Tot ieders verrassing begon A2 heel sterk in de 
bekercompetitie. Met twee overwinningen tegen 

SV Bedum A2 presteert goed in de 1e klasse KNVB. De resultaten zijn opmerkelijk. 

Winst tegen Veendam 1894 A1, vv Winsum A2, ZNC A1 en een gelijk spel tegen Noord-

pool A1 levert tot de winterstop in de eerste 8 wedstrijden al 10 punten op. En het 

hadden er al meer kunnen zijn, want de nederlagen tegen NEC Delfzijl A1 (5-3) en 

Noordster (9-1) waren niet nodig. Alleen tegen DVC A1 uit Appingedam en Lewenborg 

was A2 kansloos. Tegen alle andere ploegen valt wat te halen.

Staand vlnr: Richard Terra (leider), Marties Boelens, Lars Moes, Luc Hoeksema, Yordin Kessels, Berry Hoek-
sema (trainer/coach), Jay Feddema, Christopher Vos, Barry Landru, Thijs van Dijken en Peter van Dijken 
(leider). Gehurkt vlnr: Ruurd Oosterhof, Jesse Terra, Dimitri Barnekow, Jordy Haveman, Stefan van Westing, 
Bart Kruidhof en Wendel Kroder. 
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DE HUID WORDT ELKE WEEK DUUR 
VERKOCHT, HET IS NOOIT SAAI…

A2 verrast in de 1e klasse KNVB

Gorecht en Noordpool bekert A2 zelfs door. In de 
volgende ronde op 16 december neemt A2 het op 
tegen Actief A1 uit Paterswolde. Op voorhand een 
hele lastige klus, maar A2 is bereid de mouwen op 
te stropen. Ze kunnen het elke tegenstander lastig 
maken.

In de praktijk blijkt, met een goede tactiek, menta-
liteit en wilskracht kom je ver. A2 heeft een prima 
selectie. Het niveauverschil onderling is gering. De 
sfeer is uitstekend. De spelers werken hard voor 
elkaar. In en om het veld. Op een zaterdag in okto-
ber ging de selectie ontbijten voorafgaand aan de 
wedstrijd. De spelers hebben het zelf geregeld. Zo 
is ook de derde helft standaard een succes. Veel 
spelers schuiven graag aan voor een drankje na de 
wedstrijd. Sportiviteit en gezelligheid gaan hand in 
hand bij A2.

Enige zorgpunt is de trainingsopkomst. De man-
nen van A2 kunnen een zakcentje goed gebrui-
ken en hebben bijna allemaal een baantje naast 
hun school. Dat is begrijpelijk, maar gaat ten koste 
van de trainingsopkomst. Wanneer de trainings-
opkomst nog verbetert, gaat A2 na de winterstop 
niets meer weggeven. Succes verzekerd! Kom eens 
kijken. Het is nooit saai bij A2.

Het begeleidingsteam
Berry Hoeksema
Richard Terra
Peter van Dijken
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Voor een gedegen advies en echte service
Houthandel Harkema levert alle soorten hout voor binnen en buiten, 

levering direct uit voorraad. Wij volgen de nieuwe trends, 
zodat u alle seizoenen kunt genieten van de vele toepassingen van hout.

Eigen productie en verduurzaming van houten erfscheidingen, 
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n  Hardhout
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n  Blokhutten en tuinhuisjes
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HOUTHANDEL HARKEMA
Houthandel Harkema levert alle soorten hout voor binnen en buiten, 

levering direct uit voorraad. Wij volgen de nieuwe trends, 
zodat u alle seizoenen kunt genieten van de vele toepassingen van hout.

Emmalaan 30
9781 EB Bedum

tel.: 050 - 301 24 12

Openingstijden: 16:30 - 22:00
Bezorgen van: 16:30 - 21.:30

Tel. 06-47142808
meertens-stukadoors.nl
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Sierpleisterwerk

Spackspuiten

Betonrenovatie

Kelderafdichtingen

Gevelisolatie
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MO11 STELT ZICH VOOR!
* Hoi, ik ben Serena en ik sta op de foto 2e van rechts. 
Dit is mijn 1e seizoen.  
Ik ben verdediger. 
Ik vind voetballen leuk. 
 
* Hoi, ik ben Maud R. en ik zit 2e van linksonder. 
Ik zit al 4 jaar op voetbal. 
Ik ben verdediger.  
Ik vind dit seizoen heel leuk. 
 
* Hoi, ik ben Jasmijn en ik zit 1e van linksonder. 
Ik zit bijna 5 jaar op voetballen. 
Ik sta op middenveld en ren van doel naar doel. 
Dit seizoen vind ik wel grappig. 
 
* Hoi, ik ben Senna en ik sta linksboven naast de trainer 
(Robert Eimers) 
Ik zit bijna 3 jaar op voetballen. 
Ik ben spits en topscoorder. 
Dit seizoen vind ik heel leuk. 
 
*Hoi, ik ben Yvonne en ik zit 2e van rechts beneden. 
Dit is mijn 1e seizoen. 
Ik ben spits en scoor soms, maar geef het meeste assists. 
Oftewel koningin van de assist. 
Dit seizoen vind ik leuk. 
 

* Hoi, ik ben Caroline en ben de keepster. 
Dit is mijn 1e seizoen en ik vind het heel leuk. 
Ik heb het minste doorgelaten in onze competitie.  
 
* Hoi, ik ben Iris en zit 1e van rechts. 
Ik zit 2 jaar op voetbal. 
Ik ben verdedigende middenvelder. 
Dit seizoen vind leuk. 
 
* Hoi, ik ben Mirthe en ik sta 1e van rechts. 
Ik zit bijna 3 jaar op voetbal. 
Ik ben centrale verdediger. 
Dit seizoen vind ik leuk. 
 
* Hoi, ik ben Maud V. En ik lig voor de groep. 
Dit is mijn 1e seizoen. 
Ik ben verdedigende middenvelder.  
Dit zit seizoen vind ik heel leuk. 
 
Wij zijn dus Mo11 en wij worden kampioen! 
We hopen jullie gauw langs de lijn te zien bij onze wed-
strijden en op ons kampioensfeestje. 
 
Groetjes MO11



De Vlijt 24A
9781  NR  Bedum
Telefoon 050-3010814
Mobiel 06-51360246
Email peterwijkstra@home.nl

Ook uw adres voor o.a.:
• uitbouw
• opbouw
• kozijnen
• reparatie aardbevingschade
• keukens
• badkamers

Kom naar onze woonwinkel en laat u inspireren door ons 
uitgebreide assortiment. Hulp nodig? Vraag ons naar een 
persoonlijk kleur- en interieuradvies!
 

Grotestraat 5-7 | 9781 HA Bedum | Telefoon (050) 301 22 03
E-mail wimspithoff@colorsathome.nl

BEHANG

GORDIJNEN

VLOEREN

RAAMDECORATIE
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Dames 1 maakt vorderingen!
Sinds de vorige editie van Langs de lijn zijn er aardig wat vorderingen gemaakt. Om 

te beginnen zijn de laatste drie wedstrijd niet verloren. Sterker nog, de enige wed-

strijd die we gelijk speelden, was tegen de huidige koploper VVK. Hier hadden we 

zelfs nog meer uit kunnen halen.

Elke wedstrijd gaan we steeds meer in ons zelf ge-
loven en zijn we ervan overtuigd, dat de drie pun-
ten aan ons toebehoren. Af en toe lukt het ons niet 
om dit om te zetten. Dan zijn we veel beter, scoren 
we niet, maar de tegenstander wel. Dit was in het 
begin van het seizoen een probleem, dat zich ei-
genlijk al heeft opgelost. De afgelopen drie weken 
zijn we onszelf eindelijk gaan belonen en krijgen 
we dan ook onze welverdiende punten binnen. Dit 
komt doordat het team meer aan elkaar gewend 
is. Tevens is er heel zelden iemand niet op training 
en zijn we eigenlijk altijd compleet. Daarbovenop 
hebben we ook nog het ‘luxeprobleem’ dat ieder-
een fit is. Dit zorgt ervoor, dat er een combinerend 
team op het veld staat zaterdag. Iedereen blijft al-
tijd positief en wil voor elkaar werken. 

Versterking
Ons team heeft ook een aanvulling gekregen, de 
keeper van MO17, die eind oktober 15 jaar (!) is 
geworden. Aniek Batema is ons team komen ver-
sterken. Ze trainde vanaf het begin van het sei-
zoen al met ons mee, zodat we aan elkaar konden 

wennen. Vanwege haar leeftijd mocht ze pas vanaf 
november meedraaien met ons. Het team is zeer 
tevreden over haar en ze wordt dan in het veld ook 
vaak gebruikt om mee te voetballen, om de bal er 
even uit te halen. 

Tot en met de winterstop zijn er nog twee wedstrij-
den te spelen. Op 9 december spelen we tegen Ly-
curgus. Op 16 december is er een inhaalwedstrijd 
tegen Oranje Nassau. Dit zijn twee hele verschillen-
de wedstrijden aangezien Lycurgus vrijwel onder-
aan staat en Oranje Nassau in de top drie staat. Als 
we de lijn van afgelopen wedstrijden weten vast 
te houden, kunnen er zeker vier punten behaald 
worden. Wie weet zelfs zes. De trainingen verlo-
pen goed. Zodra de aspecten waar op training op 
geoefend wordt meegenomen worden naar zater-
dag, kunnen we voor de winterstop misschien wel 
vierde eindigen. Dit is hoger dan de verwachting, 
aangezien we met een compleet nieuw team zijn 
begonnen dit seizoen. 

Sinterkerst
De winterstop wordt bij ons ingeluid met een sin-
terkerst viering. In de winterstop zijn we ook ac-
tief in de zaal. Eind januari oefenen we tegen een 
tweedeklasser, die strak onderaan staat: Be Quick 
Dokkum. Deze troffen wij ook al in de beker en 
zij waren toen nog een maatje te groot voor ons. 
Wie weet zal de verhouding eind januari veranderd 
zijn. Dit is dan ook een goed meetpunt over onze 
groeimomenten. 

Na de winterstop op 10 februari starten wij tegen 
Marum, waar de thuiswedstrijd met 3-2 van werd 
gewonnen. Dit had echter minstens 6-0 moeten 
zijn. Dus we hebben nog wat recht te zetten!

Auteur: Iris Kuiper



•
•
•
•
•
•
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Waarom?
Vrijdagmiddag 10 november 17.06 uur. Ik loop van 
kantoor naar mijn auto. Het regent. Het regent 
hard, dikke druppels zoeken een weg door mijn 
haar, broek, jas en tas. Het lukt ze, in de 50 meter, 
die ik moet afleggen is mijn broek behoorlijk nat 
en lopen de straaltjes water van mijn hoofd. 

Het deert me niet, ik denk aan morgen, zaterdag 
11 november. Het strijdplan voor de boys van SV 
Bedum JO17-1 ligt klaar, is besproken op de laatste 
trainingsavond met Alfred van der Ploeg en Harke 
Rutgers. De technische staf heeft dat ook met een 
aantal spelers besproken en we hebben er zin. Nu 
loop ik door de regen en denk aan morgen. Als dit 
maar niet doorzet ..............

Het blijft regenen, we moeten spelen op veld 5. 
Veld 5... volgens één van de spelers horen daar 
koeien op te grazen. Verwende ballerina’s zijn het, 
altijd maar op dat kunstgras. Ze zullen hard moe-
ten werken, als die regen nu maar eens ophield. 
Onrustig en laat val ik in slaap. 

Zaterdagochtend 6.32 uur. Ik ben wakker, ik luister 
...... het is droog, yes. Zou het dan toch doorgaan? 
Zin in! 
7.16 uur bericht in de groepsapp van JO17-1: wed-
strijd is afgelast meldt Guus Rozema. F#*k, dat 
meen je niet. Vlug kijken op voetbal.nl. Staat er niet 
op, verversen, niet! Nog eens verversen en ja hoor: 
AFGELAST! Daar waar je een week naar uitkijkt, 
voor traint en een strijdplan voor bedenkt: AFGE-
LAST. Het staat er echt, de wedstrijd gaat niet door. 

De eerste reacties van de boys komen ook binnen 
in de app. Niet allemaal voor herhaling vatbaar. De 
boys wilden ook voetballen, altijd. Vandaag niet, 
het voelt als een mokerslag, waarom? Ik had ge-
woon zin in die wedstrijd.

Wat nu? De wedstrijd van mijn dochter van SV Be-
dum MO13-1 spelen ze bij Gorecht, kunstgras? Zal 
wel doorgaan. Kan ik eindelijk een keer bij haar 
kijken. SV Bedum JO19-1, team van mijn zoon, uit 
naar Actief vanmiddag, kan ik daar ook nog kijken. 
Hopen dat het doorgaat.

Maar toch: JO17-1 AFGELAST

WAUW!
Vrijdag 17 november, een grijze dag, af en toe wat 
regen. Maar we spelen morgen in en tegen Zuid-
horn op veld 1: kunstgras! Als het niet gaat ijzelen 
dan gaat dat door. Gelukkig maar. Ander strijdplan, 
maar wel weer een nieuwe test voor onze jonge 
ploeg van SV Bedum JO17-1. 

Zaterdag 18 november. Vertrek 12.55 uur naar 
Zuidhorn. Naarmate we Zuidhorn naderen, voel ik 
de spanning in de auto toenemen, trainer Alfred 
van der Ploeg, Rik van Westing en Finn van Pijkeren 
worden minder spraakzaam. Er staat wel wat op 
het spel. Bij winst vandaag kan het periodekampi-
oenschap ons bijna niet meer ontgaan. Concurrent 
Winsum speelt de op papier makkelijke wedstrijd 
tegen Stadskanaal, dat betekent bij winst vandaag, 
dat we in de inhaalwedstrijd tegen DVC nog 1 punt 
nodig zouden hebben om periode 1 te winnen.

Maar even terug naar 18 november. Een koude, 
natte dag. Regen teistert de velden. In Bedum vindt 
een late afgelasting plaats voor JO19-2. Maar JO17-
1 staat om 14.30 uur klaar voor de aftrap. Kun-
nen de boys vanaf minuut 1 de passie en beleving 
brengen, die nodig is tegen de nummer 4 van de 

De belevenissen van en met JO17-1
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De belevenissen van en met JO17-1 ranglijst? Hoeft het dit keer niet pas in de tweede 
helft goed te gaan? Poeh! Strijd, inzet, passie, be-
leving! Dat is waar het technisch trio op gehamerd 
heeft in de wedstrijdbespreking. In de warming-up 
zagen we dat het goed zat, strakke, geconcentreer-
de koppies. Top!

De eerste kans was voor Zuidhorn. De spits schoot 
echter, gelukkig voor ons, strak naast. 
De passie was er, gelukkig, duels werden aange-
gaan over het hele veld. Druk werd gezet op de 
verdediging van Zuidhorn en we kregen kansen. Uit 
een prachtige aanval scoorde Marco Smit de 0-1.

Er volgde een rommelige fase, die je het beste 
kunt omschrijven als hotse knotse begonia of flip-
perkast voetbal. Na een tiental minuten kregen we 
weer grip op het spel en wat volgde was een vorm 
van gallery play bij een 0-1 stand, met schitteren-
de combinaties, 1x raken werd aanval op aanval 
opgezet en Zuidhorn werd weggespeeld. Na een 
tweetal waanzinnig mooie aanvallen stond het bij 
rust 0-3! Robert Kwant was de maker van beide 
doelpunten. Ik kan u uit betrouwbare bron vertel-
len, dat het genieten was op de bank.

Aan het begin van de tweede helft wisselde Zuid-
horn gelijk twee keer, waar ze dat voor rust ook al 
een keer gedaan hadden. Men probeerde anders 
te voetballen, maar verdedigend gaven we geen 
krimp. Schitterende aanvallen met mooi combina-
tievoetbal zorgden voor een vierde doelpunt voor 
JO17-1 en de derde voor Robert Kwant. 

Wat de ploeg daarna liet zien was bij vlagen gewel-
dig om te zien en de boys lieten het meegereisde 
publiek nog maar eens zien hoe goed de ploeg kan 
voetballen. Met tot het eind de inzet en het druk 
zetten, dat we graag zien. Zoals een ouder tegen 
mij vertelde: ‘ik heb een mooie zaterdag’. Nou, Al-
fred, Harke Rutgers en uw verslaggever ook, we 
hebben genoten. Boys, bedankt hè!

In de laatste minuten schoot Zuidhorn nog een 
keer op de lat en wisten de gastheren uiteindelijk 
een doelpuntje mee te pikken.

Eindstand 1-4!

Ondertussen kwam het nieuws dat concurrent 
Winsum met 0-0 gelijk had gespeeld tegen Stads-
kanaal. Het periodekampioenschap was daarmee 
voor SV Bedum JO17-1! 

Ik eindig dan ook waar ik dit epistel mee begon: 
Wauw!

De tas!
Je hebt van die dagen, dat je weet, dit is een rare 
dag!

Ezra Belga die er niet bij is, omdat hij als zwarte 
Piet bij de intocht in Bedum mag zijn. Hij heeft vele 
kinderen in Bedum blij gemaakt met een tas vol 
pepernoten en suikergoed. Net zoals bij onze ver-
eniging kan ook de sinterklaasintocht niet zonder 
vrijwilligers. Wij vinden het spijtig, dat hij niet bij 
onze wedstrijd kon zijn.

Op het moment dat ik het sportpark oploop, voel 
ik al dat er iets is, telepathie? Voorgevoel? Of is het 
dat Jesse Engelsma op mij afloopt en vertelt dat 
zijn tas verdwenen is? Waarschijnlijk dat laatste. 
Nadat ik mijn spullen in kleedkamer 5 heb gezet, 
ga ik met hem op zoek. Waar had je hem neer-
gezet? In het rek? Daar is je tas niet meer. Vlug in 
alle kleedkamers kijken. Niet te vinden. In de hal 
staat net zo’n tas als die van Jesse, het zal toch 
niet? Maar we zijn bang van wel. In die tas schone 
kleren, dus van iemand, die nog moet spelen, geen 
naam op de tas. Wie zijn net vertrokken? Snel op 
de lijst kijken bij Bobo’s Froukje en Geranda. SV 
Bedum 3 & 5 zijn net weg, nummer van de leiders 
zoeken en bellen maar, eerst het derde, op weg 
naar Aduard. Gelukkig, Jeroen neemt op, ze zijn 
net in Aduard. Snel vragen en ja hoor: BINGO! De 
tas van Jesse is daar. Eigenlijk wil degene, die de 
verkeerde tas heeft meegenomen niet terug, maar 
Jesse heeft zijn voetbalspullen nodig. Na enig aan-
dringen snelt de betreffende speler naar Bedum 
om de tassen om te wisselen. Gelukkig nog op tijd 
voor de wedstrijd. Toch verstoort dit de voorberei-
ding op de wedstrijd van SV Bedum JO17-1 tegen 
ZFC Zuidlaren JO17-1. 
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Spelend op veld 5, was dat niet het veld waar 
koeien op hoorden te grazen volgens 1 van onze 
spelers? Juist ja, dat veld! Drassig was het veld en 
konden de ballerina’s hierop uit de voeten?

Waar we altijd hameren op scherp en fel beginnen, 
zodat we niet snel de deksel op ons neus krijgen, 
blijkt vaak dat dit toch wel een aandachtspunt is 
voor de boys. Donkere wolken pakten zich samen 
boven veld 5 en op het moment dat de scheids-
rechter floot voor het begin van de wedstrijd, open-
de de hemel zich en kwam de regen met bakken 
eruit.
Binnen een paar minuten counterde Zuidlaren en 
na knap uitkappen, wisten de bezoekers op een 
0-1 voorsprong te komen. Ongeloof op de bank en 
boven de hoofden van de staf hingen ook donkere 
wolken, bij 1 lid van de staf knetterde en donderde 
het ook vanuit die wolken.

Na ongeveer een kwartier kregen we vat op de 
wedstrijd en speelden we de tegenstander zoek; 
de frustratie nam toe bij hen en ze gingen steeds 
meer van onze boys fel te lijf, waarbij de grens re-
gelmatig overschreden werd. De zeer laconiek lei-
dende scheidsrechter (of zag hij het gewoon niet?) 
trad hier echter niet tegen op. We lieten ons echter 
niet van de wijs brengen en wisten in de laatste 25 
minuten van de 1e helft maar liefst 4x te scoren. 
Hierbij was de ene goal nog mooier dan de andere.

In de rust werden nog wat tactische tips meegege-
ven aan de boys en hup, weer lekker ballen. Zuid-
laren begon fel aan de tweede helft en probeerde 
door druk te zetten op Jimi snel de bal te verove-
ren. Jimi was echter niet onder de indruk en wist 
keer op keer de boys van Zuidlaren te ontwijken en 
de bal goed door te spelen.

Met nog ongeveer twintig minuten te spelen scoor-
de Mika Taatgen met een kopbal uit een hoekschop 
van Jesse: 5-1! Er waren een aantal die dachten, 
dat we de overwinning al in de tas hadden.

Zuidlaren ging door met fel spelen en duwen in de 
rug en zoals al eerder vermeld trad de scheidsrech-
ter hier niet tegenop. Alleen door overtredingen 
te maken op onze verdedigers kregen de bezoe-
kers nog wat mogelijkheden. Uit een hoekschop 
wisten ze de 5-2 te scoren. 10 minuten voor tijd 
produceerden ze nog een wanhoopsschot en met 
een grote, hoge boog verdween de bal over Finn in 
de goal: 5-3. We kregen tussendoor nog een grote 
kans op een doelpunt, maar alleen voor de keeper 
wist de niet fitte Pepe de doelman niet te passeren.

Uiteindelijk overwinning nummer 8, 24 punten!
Wedstrijdcijfer: 6
Scheidsrechter: 2

De staf van Zuidlaren gaf na afloop aan, dat ieder-
een in de competitie wist hoe ze ons moeten be-
strijden, maar dat dit best lastig is. Ze waren blij dat 
ze niet op kunstgras tegen ons hoefden te spelen, 
omdat ze dan helemaal zoek getikt waren; die kun-
nen we wel in onze tas steken!
Wellicht iets om als vereniging mee te nemen bij 
de indeling van de velden? Gelukkig spelen we de 
komende twee thuiswedstrijden weer op het ons 
vertrouwde kunstgras, althans volgens de wed-
strijdzaken-app.

Wij zijn de ploeg waar iedereen van wil winnen; als 
koploper ben je de prooi. Aan het team om hier-
mee om te gaan. Op naar volgende week, thuis 
tegen Actief om 10.30 uur. Hopelijk met beter spel 
en mooi uitgespeelde goals. Tot de volgende tas, 
eeeuh week!

Weer niet voetballen!
Mensen, wat weer een nacht. Toen ik vrijdagavond 
naar huis reed om 22.30 uur stond de buitentem-
peratuur op -1,0 gr. Celsius. Niets wijst op een heel 
koude nacht. Ik maakte me geen zorgen. Morgen 
spelen op veld 1, gaat altijd door!

Zaterdagochtend, 7.32 uur, een WhatsApp van Sa-
rangan: alle thuiswedstrijden zijn afgelast en snel 
erachteraan: ook op veld 1. Herkeuring om 11.00 
uur voor veld 1. Shit! Dan hadden we al moeten 
spelen, dan gaat SV Bedum JO17-1 NIET door, af-
gelast. Dat is niet fijn. Maar er zal goed naar geke-
ken zijn.

Klaarwakker besluit ik op te staan. Mijn trouwe 
viervoeter staat beneden al kwispelend en huppe-
lend op me te wachten, hij is wel blij. Hij wil eten 
en eruit.

Ik besluit om met de hond te gaan lopen en ook 
even zelf poolshoogte te gaan nemen op het sport-
park; hebben de deskundigen het bij het rechte 
eind?  Ik stap naar buiten en zie een mistige wereld 
met bevroren, witte douw. Na twee passen merk ik 
het al, het is spekglad, zowel de weg als de stoep, 
spekglad. Uitkijken dus.

Bij het sportpark zijn wat vroege vogels; Henk 
Steenhuis en Wim Heemstra zijn er al. Niet alleen 
de weg is glad, ook het veld. Dat laten deze twee 
ervaren rotten me gelijk weten. Zij gaan vlug naar 
binnen, tijd voor een bakkie zeggen ze. Niet voor 
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mij, ik wil naar het veld, ff checken of al die ervaring 
tot een terecht besluit is gekomen.

Het veld is wit: klopt! Het veld is glad: ook dat!
Maar we willen altijd spelen. Toch moet het geen 
gevaar opleveren voor de spelers en het arbitrale 
trio. Tevens moet je rekening houden met de sup-
porters, die altijd in grote getale op onze wedstrij-

den afkomen. Die kunnen we niet over de spek-
gladde wegen naar het sportpark laten rijden, fiet-
sen of lopen. Terechte beslissing dus, helaas. Toch 
wel enigszins teleurgesteld schuifel ik terug naar 
huis over de nog steeds spekgladde weg.

Met vriendelijke groet, 
Rigte Jan ten Kate

Van Hamelstraat 44, 9714 HL Groningen
Telefoon 050-577 12 61  Fax 050-579 95 41

J. van der Kooi
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Al 20 jaar staan wij als team van 

Geralda’s Hairfashion              

voor U klaar. 

Emmalaan 16 
 

9781 eb  Bedum 
 

050-3014678 
 

www.geraldashairfashion.nl 
 

info@geraldashairfashion.nl 
 

facebook: Geralda’s Hairfashion 
 

Wij staan voor:

  heldere afspraken  
  bekwaam personeel  
  transparante kostenbegroting  
  goede organisatie van de uitvaart

Inez Zeldenrust   
Bert van Dijken

T   050 - 3011 241
M  06 - 4122 6559
M  06 - 2861 7285
E   zorg@bertvandijken.nl

Uitvaartzorg voor
Stad en Ommelaand

met of zonder
uitvaartverzekering

Verbindingsweg 36   
9781 DA  Bedum
www.bertvandijken.nl                                   

Uitvaartzorg Bert van Dijken
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JO13-2 is dit seizoen begonnen in de 1e klasse. 
Het is de helft van het team dat voorjaarskam-
pioen werd, aangevuld met een paar 1e jaars 
D’s en een dispensatie speler. Afkomstig uit de 
hele provincie; naast Bedum ook uit Uithuizer-
meeden, Onderdendam, Groningen en ’t Zandt.

Al met al bestaat het team uit Patrick (K), Lennart, 
Björn, Arjan, Milan K. (C), Erik, Mathijs, Milan M., 
Sander, Jelmer, Stefan, Rowan en Dinand. Trainer is 
Duurt Stoppels, leiders Marcel Meijerink en Tonnis 
van der Wijk. 

Na de vakantie startte de bekerpoule voorspoedig: 
met 3x winst door naar de knock-out fase. Die zal 

voor ons beginnen op 16-12 aanstaande met een 
thuiswedstrijd tegen Actief. We zullen zien waar het 
bekerschip strandt.

In de competitie ging het met pieken en dalen. Met 
2 teams die er erg bovenuit steken en wat mindere 
goden staan we in de middenmoot; plek 6 van 11. 
3 gewonnen, 1 gelijk, 4 verloren. 

Tot zover de update van JO13-2. Kom vooral eens 
langs om dit enthousiaste team in het echt te be-
wonderen. 

Foto’s: © Henrieke Jonker

UPDATE VAN JO13-2, SEIZOEN 2017–2018 
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Afgelopen zaterdag mocht ik pupil van de week 
zijn. Ik kreeg eerst een T-shirt toen ik thuis werd 
geïnterviewd. Daarna nog een paar nachtjes sla-
pen, toen was het zo ver. Ik moest eerst naar de 
bestuurskamer, daar deed ik mijn voetbalschoe-
nen aan. Daarna mocht ik naar de kleedkamer en 
moest ik iedereen een handje geven.

Daarna gingen we naar het veld, toen deden we 
de warming-up. Daarna ging ik naar de scheids en 
gingen we naar een hokje. Daarna weer naar de 
kleedkamer, daarna weer naar het veld, ik mocht 
de bal van het muurtje pakken. Daarna gingen we 
in een rij  staan. Daarna  mocht ik de bal op de 
middenstip neerleggen, ik mocht een soort muntje 

in de lucht gooien. En daarna tikte iemand de bal 
naar mij, ik rende naar het goal, ik schoot hem in 
de rechterhoek. Ik rende naar de dug-out, ik ging 
daar zitten. We keken de eerste helft. In de rust 
kreeg ik nog twee cadeaus. Daarna was de tweede 
helft ook voorbij. En daarna ging ik naar huis.        

Naam: Judith Veldkamp 
Team: JO-9 2 
Positie: middenvelder

Pupil van de week



INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL



SP RTHUIS WINSUM

VOETBAL OOK DIT HET SEIZOEN
MET DE JUISTE SPORTARTIKELEN VAN:

IEDERE WERKDAG GEOPEND TOT 20.00 UUR!
(gratis parkeren tot voor de deur) (zaterdags tot 17.00 uur!)

Onder andere de merken:
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Datum: 24 november 2017

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering 
om 20.02 uur en dankt de 60 aan-
wezigen voor hun aanwezigheid op 
deze toch wel op meerdere gronden 
bijzondere vergadering.

2 Vaststellen agenda
Punt Jubilarissen verschuift naar punt 
9 A, voor het overige wordt de agenda 
vastgesteld.

3  Ingekomen stukken/
mededelingen
De volgende leden hebben zich afge-
meld: 
Klaas Jan Heemstra
Henk en Zwanny van den Berg
Wim Heemstra 
Matthijs Reinders
Tineke Altena 
Wim Helder
Bettus en Lottu van der Horn
Marcel Meijerink
Reinier Matthijs 
Willem Jan Geertsma
Martin van Dijk
Henk Steenhuis
Jitze Medema

4 Vaststelling van de notulen van 
de vorige vergadering 18 novem-
ber 2016
Geen op- of aanmerkingen. Bij deze 
vastgesteld.

5 Jaarverslag van het bestuur
De secretaris leest het jaarverslag 
voor. Er zijn geen vragen of opmerkin-
gen.

6 Financieel jaarverslag
De voorzitter leest de volgende ver-
klaring voor onder dit punt:
“De financiële positie van de SV Be-
dum is altijd één onderdeel dat kri-
tisch wordt gevolgd.  Terecht vinden 
wij. De SV Bedum is na de fusie ge-
groeid naar een volwaardig bedrijf. Er 
gaat veel  geld in de club om. Daar 
moet je zorgvuldig en adequaat  mee 
om gaan.

Door een dusdanige grootte van de 
club zijn financiën vaak moeilijk te 
overzien. Het is erg lastig om alle 
stromen te monitoren. Niet alleen 
voor een penningmeester, ook voor 
commissies en ook voor het hoofd-
bestuur. Daar komt bij dat er louter 
en alleen vrijwilligers in het bestuur of 
commissies zitten.
De complexiteit van de financiën 
maakt ook dat niet iedereen bereid 
is deze vrijwilligerstaak uit te voeren. 
Er hebben zich vele wisselingen voor-
gedaan. Dat maakt het moeilijk voor 
bestuur om een adequate sturing uit 
te voeren.
Vooral het laatste anderhalf jaar, bij 
het ontbreken van een volwaardige 
penningmeester, was het erg lastig. 
Er was gewoon minder greep op de 
financiële situatie.
Gaandeweg is er door een Financi-
ele commissie bestaande uit Wessel 
Hoekzema, Kees Kaspers, en Willem 
Huisman en de nieuwe ad interim 
penningmeester Anita Jager meer 
grip gekomen. Overdrachten van ta-
ken en verantwoordelijkheden wer-
den tot stand gebracht. Daarbij zijn 
een aantal verontrustende zaken naar 
voren gekomen.
Zaken waarvan het bestuur geen weet 
had, onjuiste informatie over had en 
geen volledige inzage in heeft gehad. 
Er is te veel op basis van vertrouwen 
geacteerd. “Het komt wel goed”. 
Het bestuur betreurt het dan ook 
enorm,dat de financiële positie niet 
op orde is geweest.  Het bestuur had 
eerder in kunnen en moeten grijpen. 
We hadden strenger moeten zijn. Dat 
trek ik mij persoonlijk aan. Ondanks 
herhaalde oproepen om duidelijk-
heid te krijgen, inzage te hebben , 
afspraken te maken en na te komen, 
werden wij als bestuur op basis van 
vertrouwen telkens op het verkeerde 
been gezet. En dat hebben we met 
zijn allen geaccepteerd. Ik kan niet 
anders concluderen en dat trek ik me 
aan.
Gelukkig heeft het bestuur op voor-
stel van en in samenwerking met de 
financiële commissie de nodige stap-

pen genomen en ziet het bestuur 
hierdoor het tij keren. Er is weer een 
penningmeester en een stabiele fi-
nanciële commissie en er is structuur 
en inzicht in de financiën. Periodiek 
wordt het bestuur volledig en ade-
quaat bijgepraat over de financiële 
situatie, zodat er goed  geïnformeerd 
gefundeerde beslissingen kunnen 
worden genomen. Dit neemt echter 
niet weg dat zaken, zoals de begro-
ting en het resultaat 2016-2017 niet 
meer teruggedraaid kunnen worden.”
Na deze verklaring geeft Wessel 
Hoekstra namens de financiële com-
missie uitleg op de cijfers. 
Eerst de winst en verliesrekening: bij 
elke post wordt een toelichting geven 
en de reden van de afwijking t.o.v. de 
begroting vermeld en het uiteinde-
lijke resultaat van 27.500 exploitatie 
verlies. 
En daarna de balans. Ook hier geeft 
hij op elke post een toelichting en 
geeft vervolgens inzicht in de daling 
van ons vermogen.

Na de toelichting geeft hij de leden 
de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Uit de leden komt een vraag over de 
transitievergoeding, deze wordt be-
antwoord. Verder zijn er geen vragen.

7 Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat uit Frans 
van Loenen en Jan Venhuizen.
Jan Venhuizen leest de volgende ver-
klaring voor:
“Op 15 november 2017 hebben wij in 
het bijzijn van de penningmeester en 
de voorzitter van de financiële com-
missie de jaarrekening 2016/2017 en 
financiële stukken (zoals balans, re-
sultatenrekening, grootboekrekenin-
gen, afschriften, kas en facturen)  van 
de vereniging doorgenomen. 

Bij verschillende onderdelen van 
de balans en de resultatenrekening 
hebben wij om een nadere uitleg en 
toelichting gevraagd, welke door de 
penningmeester en de voorzitter van 
de financiële commissie op adequa-
te wijze zijn verstrekt. De cijfers, het 

NOTULEN JAARVERGADERING SV BEDUM 
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ontstane tekort en daarmee de over-
schrijding van de begroting is door 
hen kort, duidelijk  en onomwonden 
uitgelegd. 

Daarbij willen wij de volgende bevin-
dingen met u delen:
- Wij constateren dat er binnen 

onze vereniging veel financiële 
onderwerpen spelen. Praktisch ie-
dere verenigingsactiviteit kent een 
financiële component. En wij zijn 
een grote vereniging geworden! 
Dit  pleit voor een welhaast pro-
fessionele financiële administratie. 
Met een nieuwe penningmeester 
en een financiële commissie is dit 
nu vooreerst goed belegd, maar 
wij willen het bestuur adviseren 
de financiële commissie uit te 
breiden en daarmee toekomstbe-
stendiger te maken. 

- Daarnaast constateren wij dat er 
op veel fronten financiële afspra-
ken worden gemaakt (verplichtin-
gen aangegaan), waarbij duide-
lijkheid over het mandaat daar-
voor ontbreekt en het risico van 
budget/begrotingsoverschrijding 
aanwezig is. Wij willen het bestuur 
daarom adviseren om hierover 
duidelijke afspraken te maken en 
te werken vanuit de vastgestelde 
begroting.

De financiële commissie is het afgelo-
pen seizoen doorgegaan met datge-
ne, waarmee zij voorgaand boekjaar 
is begonnen. Om de financiële admi-
nistratie op orde te krijgen, heeft zij 
wederom, en vanaf 1 januari 2017 sa-
men met de nieuwe penningmeester, 
veel werk verzet. Dit heeft er wel toe 
geleid, dat er vanuit de voorgaande 
jaren nog tegenvallers moesten wor-
den ingeboekt. 
Desalniettemin zijn wij na onderzoek 
van en toelichting op de voornoem-
de  financiële stukken van mening, 
dat de penningmeester en de finan-
ciële commissie weer overzicht en 
grip hebben op de financiële admini-
stratie van onze vereniging. Op basis 
daarvan kunnen wij goedkeuring ver-
lenen aan de gepresenteerde jaarre-

kening. Als de ledenvergadering ook 
instemt met het gevoerde bestuur, 
kan decharge aan het bestuur wor-
den verleend.

Met deze verklaring verzoekt de kas-
commissie de leden het bestuur de-
charge voor het gevoerde beleid te 
verlenen. Dit wordt door de leden 
bekrachtigd met een bescheiden ap-
plaus.
Jan Venhuizen geeft vervolgens aan 
dat het controleren van de boeken 
geen sinecure is en stelt voor de hui-
dige kascommissie te handhaven en 
met het nieuw te kiezen lid vervol-
gens uit te breiden. Jan Smit stelt zich 
hiervoor beschikbaar. De leden gaan 
hiermee akkoord.

Na dit agendapunt last de voorzitter 
een pauze in.

8 Vaststelling contributies
De leden stemmen in met het voor-
stel van het bestuur tot geen alge-
mene verhoging van de contributie, 
behoudens de jaarlijkse indexering 
van 3%.

9 Vaststelling begroting 2015-2016
Aangezien de penningmeester dit 
jaar is aangetreden geeft André een 
korte samenvatting van de begroting. 
Ook hij geeft per post een toelichting. 
In die toelichting wordt ook aange-
geven dat de kantine prijzen vanaf 1 
januari verhoogd zijn.

Vanuit de leden wordt de vraag ge-
steld of ook rekening is gehouden 
met de verhoging van het BTW tarief. 
Wessel geeft hierop een toelichting, 
wat erop neer komt dat dit voor het 
volgende seizoen pas geldt.
De leden gaan vervolgens akkoord 
met de begroting.

10 Jubilarissen
De voorzitter roept alle aanwezige ju-
bilarissen naar voren en overhandigt 
hen een bos bloemen en een speldje. 
Dit jaar zijn de volgende jubilarissen 
uitgenodigd: Martin van Dijk, Ekke 
Kamphuis, Walfried van de Werf, Pie-

ter Jan Lanting, Martijn Roorda, Jan 
Lanting, Henk Steenhuis (allen 25 
jaar), Harke Rutgers, Gert Lijfering, 
Hans Spier, Wilhelm Dijk (allen 40 
jaar), Renier Matthijs, Klaas Zijlstra 
(beide 50 jaar) en Romke Streurman 
(60 jaar).

11 Verkiezing bestuur
De voorzitter leest de samenstelling 
van het bestuur voor en geeft ver-
volgens aan dat Jelle Prins en Gurbe 
Laninga tot het bestuur willen toetre-
den.

Hierna neemt Martin Broekmans als 
vice voorzitter het woord en intro-
duceert Henk Hoiting.van de KNVB. 
Henk Hoiting roept de afgetreden 
functionarissen Remko de Rijk en 
Edwin van Zanten naar voren en 
roemt hen voor hun jaren lange inzet 
en verdienste en in het bijzonder hun 
bijzondere bijdrage aan het tot stand 
komen van de fusie tussen tussen 
c.v.v.b. en vv bedum.
De waardering wordt door de KNVB 
functionaris bekrachtigd door het op-
spelden van de zilveren speld.

12 Wvvtk en rondvraag
- Er wordt gevraagd om in het ver-

volg ook de leden via mail uit te 
nodigen.

- In de notulen opnemen besluiten-
lijst en actielijst.

- Er wordt gevraagd naar de visie 
van het bestuur omtrent de zon-
dag-tak. Martin Broekmans ant-
woordt dat men hierover in ge-
sprek wil gaan.

- Marcel Kuipers vraagt naar de ach-
tergrond van de hoogte van het 
kledingfonds bij zaalleden. Het 
bestuur neemt dit punt mee.

13 Sluiting
De vice-voorzitter sluit de vergadering 
om 21.50 en dankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid.
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Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

(050 )  301 30 74  -  www.d ietvors t .n l

Al meer dan 40 jaar
dè expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  F (050)3015895  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091
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De mannen 60+ en de vrouwen 50+ zijn in 
september weer voortvarend met veel plezier 
gestart. Zoals al eerder is omschreven, spelen 
we bij de SV Bedum een iets andere vorm van 
Walking Football dan in de rest van het land.

Volgens de huidige, landelijke spelregels mag je 
niet sneller lopen dan “snelwandelen”. Wij zijn daar 
van afgestapt en mogen zonder de bal aan de voet 
wel “rennen”, voor zover je van rennen kunt spre-
ken. Lekker vrij bewegen noemen we dat.
Daar waar wij “rennen”, hopen andere verenigin-
gen dat de scheidsrechters een beetje soepel flui-
ten, met andere woorden: “Zij willen ook graag iets 
sneller lopen”. Op de een of andere manier willen 
ze de spelregels nog niet aanpassen. Dit laatste zal 
wel met de KNVB en de leeftijd van de oudjes te 
maken hebben. Ouderen zijn vaak niet zo verande-
ringsgezind.
Wij dus wel en genieten dan ook elke woensda-
gochtend en donderdagmiddag van ons spelletje. 
Inmiddels al 35 mannen op de woensdagochtend 
en 14 vrouwen op de donderdagmiddag.
In het voorjaar willen we proberen om d.m.v. een 
promotievideo de vrouwengroep nog wat uit te 
breiden. 

Voor de meeste vrouwen is het natuurlijk een grote 
stap om te gaan voetballen. Als ze echter zien met 
hoeveel plezier er op donderdagmiddag getraind 
wordt, dan is die stap toch niet zo groot. 
Daar waar de mannen nog op een sponsor zitten 
te wachten, zijn de vrouwen inmiddels al wel voor-
zien van sponsorkleding. (zie de foto) 

WALKING VOETBALLERS NAAR IRAN?
Old Stars mannen en vrouwen volop in beweging

De mannen enorm jaloers dus, te meer omdat er 
voor aanstaande maart een trip gepland staat om 
in Iran onze manier van Walking Football te pro-
moten. Massoud Djabani is de organisator hiervan. 
Alles is inmiddels al in een ver gevorderd stadium. 
De bespreking met de Iraanse ambassade heeft 
al plaatsgevonden. Vermoedelijk gaan we met 10 
spelers op pad. (zie foto bespreking ambassade)
Aan het einde van het jaar even een paar weekjes 
rust en dan met ingang van 10 en 11 januari er 
weer met frisse moed tegenaan.

De coördinator Walking Football,
Jan van Woudenberg
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Inleiding
Met trots bieden wij u het jaarverslag van SV Bedum 
aan met de gebeurtenissen van het afgelopen sei-
zoen. Het bestuur is positief over hoe het seizoen 
2016/2017 is verlopen. Overwegend kunnen we 
constateren, dat wij alle voorgenomen activiteiten 
en voornemens op een goede en ordentelijke wijze 
hebben kunnen organiseren. 

Dit blijkt enerzijds doordat in het afgelopen seizoen 
weinig escalaties hebben plaats gevonden of klach-
ten over het functioneren van de vereniging vanuit 
de leden zijn binnengekomen en anderzijds doordat 
het bestuur in bepaalde gevoelige onderwerpen naar 
haar gevoel flinke stappen heeft kunnen maken. In 
dat kader willen we benoemen het stukje uitvoering 
aan het vrijwilligersbeleid bij de organisatie van het 
oud-papier lopen, waarbij leden geschorst worden, 
als zij niet komen opdagen en geen vervanging heb-
ben geregeld. Door dit beleid consequent uit te voe-
ren en op individuele basis een intensieve communi-
catie met de leden te onderhouden, is dit inmiddels 
een goed gedragen beleid binnen de vereniging. Een 
gedragsaanpassing die essentieel is voor het func-
tioneren van een vrijwilligersorganisatie en die een 
verdere basis vormt om de overige elementen uit 
het vrijwilligersbeleid door te voeren. Ook hebben 
we, zoals in het vorige jaarverslag al aangekondigd, 
goede voortgang gemaakt in het verder professiona-
liseren van onze financiële huishouding. Dit bleek 
helaas ook echt nodig. Doordat in de afgelopen 3 
jaar veel beweging zat in de samenstelling van de 
financiële commissie en doordat er geen leden zich 
beschikbaar hebben gesteld om de toen al ander-
half jaar openstaande functie van penningmeester in 
te vullen, zijn een aantal financiële taken niet naar 
behoren uitgevoerd. Helaas met best wel verstrek-
kende gevolgen, maar daarover bij het agendapunt 
financiën meer. 

Trots is het bestuur over het functioneren van onze 
jeugdafdeling. Na jaren van opbouw was dit het jaar, 
dat het ingerichte beleid met de daarbij behorende 
organisatiestructuur met het technische hart zich 
daadwerkelijk moest waarmaken. Met  vlag en wim-
pel is men hiervoor geslaagd. Dit blijkt vooral als de 
selecties bekend worden gemaakt. In het verleden 
altijd een bron van spanning binnen de vereniging, is 
de uitkomst nu een gedragen besluit van overleg en 
toepassing van afgesproken beleid. 

Ook kunnen we constateren dat, door de invulling 
van de bestuursfunctie Technische Zaken, bij de se-
nioren beleidsmatig en in organisatorische zin meer 

JAARVERSLAG SV BEDUM SEIZOEN 2016-2017

richting en vastigheid is ontstaan. Actieve en gerichte 
sturing op dit terrein is hard nodig, omdat het niet 
meer zo vanzelfsprekend is, dat goede en talentvolle 
leden op sportief gebied voor het hoogst haalbare 
gaan. 

In dit verslagjaar heeft het bestuur bestaan uit: een 
dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door de func-
tionarissen voorzitter, secretaris en vanaf januari een 
penningmeester, aangevuld met een vice-voorzitter, 
vertegenwoordigers (veelal de voorzitters) uit de 
jeugd-, de technische- en de commerciële commis-
sie en het bestuurslid accommodatie; in totaal 7 le-
den.

Het vervolg van dit jaarverslag is op basis van deze 
bestuursinrichting opgebouwd. De desbetreffende 
passages zijn door de verschillende voorzitters van 
de commissies aangeleverd.
De financiële stukken zijn apart geagendeerd en zijn 
derhalve niet in de jaarverslag opgenomen. 

Algemene zaken
•	Het bestuur
Het hele jaar door  heeft het bestuur elke 2 weken 
op de dinsdagavond vergaderd van 8 tot 10 uur. Dit 
heeft over het algemeen in goede sferen plaatsge-
vonden. In het loop  van het jaar heeft het bestuurs-
lid commerciële zaken zijn functie neergelegd. De 
reden daarvan is in goed overleg tussen betrokkene 
en het bestuur middels een verklaring op de website 
gepubliceerd. Zijn taken zijn vervolgens binnen de 
commissie zelf ingevuld en vindt er via de vice voor-
zitter terugkoppeling naar het bestuur plaats. 
Vanaf januari is de vacature van penningmeester uit-
eindelijk ingevuld. 

•	Kleding en materialen 
De levertijden vanuit Joma blijft een bron van zorg. 
Ondanks veel overleg zien we hierin weinig verbe-
tering. De oorzaak van de gebrekkige levertijden ligt 
bij de importeur van Joma in de Benelux en niet bij 
Joma zelf of Sporthuis Winsum. Het simpelweg ont-
binden van het contract is helaas niet zo eenvoudig. 

In ieder geval spelen alle teams in het mooie SV 
Bedum tenue. De materiaalcommissie organiseert 
maandelijks bijeenkomsten voor de leden om er-
voor te zorgen dat iedereen met goede en verzorgde 
materialen kan blijven spelen. Uniformiteit vinden 
wij als bestuur zeer belangrijk. Er worden strakke en 
strenge regels gehanteerd bij vervanging of aanvul-
ling van materialen. 
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•	De scheidsrechterscommissie.
Het afgelopen seizoen heeft de scheidsrechters-
commissie bij 450 wedstrijden, waarbij de KNVB 
geen scheidsrechter had aangesteld, een vereni-
gingsscheidsrechter kunnen aanstellen. Het betreft 
hier 128 seniorenwedstrijden en 322 junioren- en 
pupillenwedstrijden. Dit betekent minimaal 10 ar-
biters met uitschieters naar 25 arbiters voor een 
weekend.
Binnen het scheidsrechterscollectief zijn er mo-
menteel 13 scheidsrechters, die zeer regelmatig, 
bijna elke week, de wedstrijden bij de senioren en 
de hogere jeugdteams fluiten.
De arbiters van het scheidsrechterscollectief,  die 
gemiddeld  minimaal twee wedstrijden per maand 
beschikbaar zijn, krijgen vanuit het bestuur een 
scheidsrechterstenue. 
Daarnaast zijn er nog zo’n 10 tot 15 scheidsrech-
ters, die ook af en toe worden ingezet. Dit zijn vaak 
nog actieve leden van seniorenteams en leden van 
Walking Football. 
De scheidsrechterscommissie zou toch nog graag 
zien, dat er bij onze actieve leden nog wat meer 
leden zouden zijn, die in voorkomende gevallen 
een wedstrijd zouden willen fluiten. Aangezien niet 
alle scheidsrechters elk weekend beschikbaar zijn, 
groeit de noodzaak om  een aantal arbiters achter 
de hand te hebben.
Verder beschikt de vereniging nog over 16 gediplo-
meerde pupillenscheidsrechters, die de wedstrijden 
bij de JO-10 en JO-11 pupillen elke week in goede 
banen leiden. Bij de JO-8 en JO-9 pupillenwedstrij-
den wordt het spel geleid door een spelbegeleider. 
Ook hiervoor kan een cursus worden gevolgd.
In de afgelopen maanden hebben een vijftal leden 
van onze vereniging de cursus voor Verenigings-
scheidsrechter met succes afgerond. De meeste 
van deze cursisten fluiten al geruime tijd bij onze 
vereniging en behoren ook al tot het scheidsrech-
terscollectief.
Ook is er net een cursus Verenigingsscheidsrech-
ter voor Vrouwen gestart, waaraan vijf meiden van 
onze vereniging meedoen en die dus na het afron-
den van deze cursus ook alle wedstrijden kunnen 
en mogen fluiten bij de hogere jeugdteams en de 
lagere seniorenteams.
Er zijn binnen onze vereniging verder ook nog vol-
doende mogelijkheden om een cursus te volgen 
om zodoende nog beter onze leden te kunnen be-
geleiden.

•	De activiteiten commissie heeft ook dit jaar weer 
een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals 
de nieuwjaarsreceptie, de seizoensafsluiting en 
verschillende feesten, zoals het oktoberfest. Ook is 
de tweede editie van de pubquiz georganiseerd.

•	Communicatie
De SV Bedum kan inmiddels met trots kijken naar 
alle communicatiekanalen waar gebruik van wordt 
gemaakt. Onder andere wordt er zeer intensief ge-
bruik gemaakt van onze website, die het afgelopen 
jaar weer een upgrade heeft gehad. Het aantal be-
zoekers op de site is fors. Niet alleen mensen uit Be-
dum en omgeving bezoeken de pagina, maar vanuit 
de hele wereld wordt de club gevolgd. Bijvoorbeeld 
vanuit Australië waar Bedummer emigranten wonen. 
Ook de facebookpagina van SV Bedum en de twit-
teraccount worden veelvuldig bezocht. Daarnaast 
hebben we natuurlijk nog onze traditionele commu-
nicatiemiddelen te weten ons clubblad Langs de Lijn 
en onze presentatiegids. Veel tijd en energie wordt 
daar elke keer in gestoken. Ons clubblad heeft in-
middels de uitstraling van een magazine. De inhoud 
is nu gebaseerd op achtergrondinformatie en ken-
nismaken. De meest up to date info staat uiteraard 
op de website. Dat komt ook omdat ons clubblad 5 
keer per jaar uitkomt. Onze presentatiegids is nog 
steeds ons paradepaardje. Dit seizoen werd hij con-
form planning uitgeleverd en daar is menig uurtje in 
gaan zitten. We krijgen veel lovende kritieken op de 
presentatiegids. Bé Dijk zorgt er met name voor dat 
er ook altijd enkele exemplaren mee gaan naar de 
tegenstander.

Verslag van de Technische Commissie
In het seizoen 2016/2017 gingen wij van start met 
7 seniorenteams op zaterdag, 3 op zondag, 3 vrou-
wenteams en 2 7x7 teams. 
Zaterdag 1 kwam uit in de 2e klasse en stond dit sei-
zoen onder leiding van René Wollerich. Dit seizoen 
kenmerkte zich door diverse wedstrijden waarin in 
de laatste minuten de winst werd verspeeld. Mede 
hierdoor eindigde zaterdag 1 in rechter rijtje mid-
denmoot. Goede wedstrijden werden afgewisseld 
met matige potjes voetbal. Over het algemeen kon 
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wel worden gesteld dat het niveau van de tegenstan-
ders goed was. Beeld is toch dat er meer in had ge-
zeten. Aan het einde van het seizoen werd afscheid 
genomen van René Wollerich en assistent trainer 
Hans Setz.
Zondag 1 kwam uit in de vijfde klasse en stond on-
der leiding van Dick Visser. Het seizoen van Zondag 1 
verliep prima wat resulteerde in nacompetitie. Na di-
verse duels voor de promotie was de wedstrijd in Ten 
Boer tegen Blauw Geel wel een absoluut dieptepunt. 
In een lange enerverende wedstrijd trok Bedum aan 
het kortste eind. De scheidsrechter speelde in dit 
duel een negatieve hoofdrol. Gelukkig kreeg Bedum 
nog een kans voor promotie naar de 4e klasse en 
verzilverde deze. Dick Visser had na diverse tropen-
jaren het doel van promotie bereikt. Het was hem 
meer dan gegund. Hiermee nam hij ook afscheid van 
zondag 1.

Vrouwen 1 speelde kwam uit in de 2e klasse onder 
leiding van Robert Eimers. Helaas kon vrouwen 1 
zich niet in deze klasse handhaven, hetgeen leidde 
tot degradatie naar de 3e klasse.
Zowel zaterdag 2 onder leiding van Roel van Dijken 
en Remy van der Wal, als zondag 2 werden kam-
pioen. Zaterdag 2 promoveerde hierdoor naar de 
reserve hoofdklasse. Voor beide teams was dit een 
prima prestatie.
Helaas moest ook dit seizoen zaterdag 3 worden 
teruggetrokken bij gebrek aan spelers. Het team 
dat onder leiding van trainer/speler Jan Venhuizen 
stond, had ook dit seizoen te kampen met diverse te-
genvallers wat leidde tot veel frustraties bij de men-
sen, die wel het beste met dit team voor hadden. Er 
is in ieder geval een wijze les uitgetrokken voor het 
seizoen 2017/2018.
De overige senioren, vrouwen en 7x7 teams hebben 
allemaal een leuk seizoen gedraaid, waarbij naast 
sportiviteit plezier voorop stond. Volle kantines wa-
ren hiervan het bewijs. 
Voetbal leeft in Bedum en daar was ook het seizoen 
2016/2017 een voorbeeld van.

Zaalvoetbal
Het seizoen 2016/2017 is er voor zaalvoetbalbe-
grippen één om snel te vergeten. Waar in beginsel 
begonnen werd met 12 teams, bleek al snel dat er 
bij diverse teams toch spelersproblemen waren. Al 
snel werd besloten om Zaal 1 uit de competitie terug 
te trekken. Hoewel dit een logische beslissing was, 
heeft zo’n besluit toch een behoorlijk impact.
De overige teams hebben de competitie uit kunnen 
spelen, waarbij aangetekend, dat niet altijd alle wed-
strijden van de competitie zijn gespeeld. Binnen het 
plannen van het zaalvoetbal wordt toch regelmatig 
nog geschoven en ook worden er te makkelijk wed-

strijden afgezegd. Veel door de tegenstander, maar 
ook de SV Bedum teams hebben zich hier regelma-
tig schuldig aan gemaakt. 
Qua prestaties zijn de meeste teams keurig in de 
middenmoot geëindigd. Echte kampioenschappen 
zijn er niet gevierd, hoewel dat ook te maken heeft 
gehad met het niet helemaal uitspelen van de com-
petitie door genoemde afzeggingen. 
In het huidige seizoen zet de trend zich verder voort. 
Het aantal spelers neemt af en dit seizoen zijn er nog 
8 teams in competitie. Dat is de helft van het aantal 
teams van 5 jaar geleden!  Dat baart ons toch wel 
zorgen.  
Daarnaast lopen dit jaar nu al weer diverse teams 
qua aantal wedstrijden weer achter de feiten aan. 
We zullen daar als vereniging in combinatie met 
de KNVB hardere maatregelen moeten treffen om 
meer wedstrijden conform planning te kunnen laten 
verlopen. Dat wordt een belangrijke uitdaging voor 
het komende seizoen. Want een regelmatiger com-
petitieverloop brengt uit ervaring ook meer plezier 
en inzet tijdens de wedstrijden. En zo kunnen we 
hopelijk mede de terugloop van actieve zaalvoetbal-
lers stoppen. 

Walking Football
De afdeling Walking Football van de SV Bedum staat 
er goed voor.
De mannenafdeling 60+ telt op dit moment 34 le-
den.
In het voorjaar is een proef gestart met Walking Foo-
tball voor vrouwen 50+.
Dit is een groot succes geworden.
Veertien vrouwen hebben zich officieel aangemeld 
als lid en zijn zelfs al voorzien  van sponsorkleding, 
beschikbaar gesteld door Siegard Zijl van TGSI.
De mannen zijn jaloers en hopen ook nog eens te 
worden voorzien van sponsorkleding.
Wekelijks trainen de mannen op de woensdagoch-
tend en de vrouwen op de dondermiddag. Niet al-
leen het trainen is belangrijk en gezond, de derde 
helft is misschien nog veel belangrijker.
De SV Bedum speelt een iets afwijkende vorm van 
Walking Football. Zij mogen zich vrij bewegen, ech-
ter met de bal aan de voet mag de speler maximaal 
snelwandelen. Deze vorm van bewegen is voor het 
fysieke gestel beter en aantrekkelijker.
Landelijk probeert de Sv Bedum hier bijval voor te 
krijgen.
Veel leden van de Walking Football afdeling hebben 
zich beschikbaar gesteld als vrijwilliger. De vereni-
ging is daar erg blij mee. Alle vrijwilligers: “Bedankt”. 

Verslag van de Jeugd Commissie
Aan het begin van seizoen 2016-2017 was de sa-
menstelling van de Jeugdcommissie van SV Bedum 
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als volgt: Vincent Geerling (voorzitter), Tonnie Bon-
der, Chris Glastra van Loon, Rian Arends, Bas Groe-
neveld en Klaas Kruizenga

De Jeugdcommissie heeft volgens een strak stra-
mien van eens per twee weken op de dinsdagavond 
vergaderd. De JC heeft aan het begin van het seizoen 
een algemene ouderavond georganiseerd. Doel van 
deze ouderavond was om ouders kennis te laten 
maken met de kaderleden en om inzicht te geven in 
het jeugdbeleid. Tevens is er aan het begin van het 
seizoen, halverwege en aan het eind van het seizoen 
een jeugdleidersbijeenkomst geweest.

Competitie
SV Bedum is het seizoen begonnen met 4 mei-
denteams (MB, MC, MD, ME), 9 juniorenteams (2x 
A-junioren, 3x B-junioren en 4x C-junioren) en 15 
pupillenteams (5x D-pupillen, 5x E-pupillen en 5x F-
pupillen). 
Verder heeft SV Bedum ook met een aantal Mini-
Pupillen teams meegedaan aan de door de KNVB 
georganiseerde MP-competitie.
Elk jeugdteam had een eigen trainer, die de training 
van het team verzorgde. Daarnaast had elk jeugd-
team één of meerdere jeugdleiders.
Meerdere jeugdteams van SV Bedum mochten zich 
aan het eind van de najaars- of voorjaarscompetitie 
kampioen van hun poule noemen. Al deze teams 
zijn beloond met patat, een drankje en een herin-
neringsmedaille.

Technisch Kader
In het seizoen 16-17 is er bij de jeugdafdeling ge-
werkt met het Technisch Hart Jeugdopleiding. Het 
THJ was verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch 
beleid binnen de jeugdafdeling. Het THJ bestond in 
16-17 uit Jeugdcommissielid Technische Zaken Bas 
Groeneveld, Hoofd Jeugdopleiding René Wollerich 
en Technisch Jeugdcoördinatoren Remy van der Wal 
en Jelmer Meinardi.

Binnen het THJ zijn zaken als het teamindelingsbe-
leid, aansturen van trainers en de organisatie van 
thema-avonden voor jeugdtrainers voortgekomen. 
In het voorjaar is er een KNVB-cursus pupillentrainer 
door SV Bedum georganiseerd. 14 jeugdtrainers van 
SV Bedum hebben hun diploma behaald.

Jeugdactiviteiten
Door de Jeugdactiviteitencommissie zijn weer een 
aantal evenementen voor de jeugd georganiseerd, 
zoals een Sinterklaasfeest en de seizoensafsluitende 
zeskamp.
Naast de activiteiten van de JAC zijn er ook activitei-
ten voor de jeugd georganiseerd zoals Klokje Rond, 

eindejaarszaalvoetbal, Indoor Soccer, FIFA 17-toer-
nooi en een vriendjestoernooi. 
Tijdens de winterstop hebben de meeste jeugd-
teams van SV Bedum meegespeeld in de Wintercup, 
een zaalvoetbalcompetitie tussen meerdere noorde-
lijke verenigingen.
Twintig vrijdagmiddagen is de pupillenvoetballertjes 
van SV Bedum de mogelijkheid geboden om een 
keer extra te trainen met de nadruk op techniektrai-
ning bij SV Bedum Skills.
Op 10 juni 2017 is het SV Bedum Rabobank Jeugd-
toernooi georganiseerd. Meer dan 100 teams van 
C t/m MP hebben deelgenomen aan ons toernooi. 
Het toernooi kende een zeer sportief en succesvol 
verloop en de commentaren van de deelnemende 
teams waren zeer lovend.

Verslag van de Commerciële Commissie
De seizoenen vliegen voorbij, zo ook voor  de com-
merciële commissie. Na het afscheid van de com-
missieleden van het “eerste uur” van SV Bedum Wil-
helm Dijk, Olaf Kessels en Matthijs Reinders,  hebben 
we ook nieuwe leden mogen verwelkomen. Jessie 
Kuipers, Joran Arends en Gonnie Smit zijn allen toe-
getreden tot de commerciële commissie. 
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar niet stilge-
zeten. Het is bij iedereen inmiddels wel bekend dat 
we in Klaverblad Verzekeringen de nieuwe hoofd-
sponsor hebben gevonden. Ook voor de zondagtak 
is Koopjesdrogisterij in combinatie met Dietvorst en 
Gerrit Koning vastgelegd. Daarnaast zijn we heel blij 
met alle andere sponsoren, die hun overeenkomsten 
weer hebben verlengd en de nieuwe sponsoren, die 
we hebben mogen verwelkomen bij de SV Bedum! 
Het zijn er te veel om in dit korte stukje allemaal 
te noemen. Daarnaast zijn we erg blij met de uit-
breiding van de reclameborden langs het hoofdveld 
door LMB Rutgers. Het is mooi om te zien, dat de 
stellage al helemaal gevuld is met reclameborden.
Zoals overal, loopt ook bij ons niet alles vlekkeloos. 
Een matig bezochte sponsoravond is daar bijvoor-
beeld een onderdeel van. We zijn daarom ook bezig 
geweest om onszelf te evalueren en te kijken waar 
verbeterpunten zitten. We hopen dat daar met in-
gang van het komende seizoen de vruchten van kun-
nen worden geplukt. 
Afsluitend kunnen we zeggen dat het een goed jaar 
is geweest voor de commerciële commissie en we 
hopen de stijgende lijn te kunnen vasthouden!

Onder dankzegging van ieders zeer gewaarde inzet, 
tot zover het jaarverslag van de SV Bedum.
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25-jarig jubileum:
Walfried van der Werf - Voor het ge-
voel is Walfried al wel 100 jaar lid van 
de club. Dus 25 jarig lijkt kort voor 
iemand, die al zo lang rondloopt, zo 
ontzettend veel gedaan heeft voor vv 
Bedum en nog steeds veel doet voor 
onze vereniging.

Martijn Roorda - nog steeds actief 
aan het voetballen bij de club. En be-
stuurslid van de stichting Bedrijven-
voetbal Bedum. Een tikkeltje verrast 
dat hij jubilaris is. 

Overige 25-jarige jubilarissen zijn: 
Martin van Dijk, Ekke Kamphuis, 
Pieter Jan Lanting, 
Henk Steenhuis

40-jarig jubileum:
Gert Lijfering - de noeste, stoere 
werker in het voetbal. Jarenlang ac-
tief in het 1e elftal van vv Bedum en 
nog steeds actief voetballer. Ooit ook 
succesvol jeugdleider bij vv Bedum. 
Trouw en loyaal lid van SV Bedum.

Wilhelm Dijk - actief lid van SV Be-
dum. Nog steeds voetballend in de 
zaal. En al jarenlang verantwoordelijk 
voor het mooiste programmaboekje 
in de voetbalwereld. Hopelijk gaat 
Wilhelm dit nog jarenlang doen!
Overige 40-jarige jubilarissen zijn: 
Harke Rutgers en Hans Spier

50-jarig jubileum:
Reinier Matthijs – trouw lid van de 
club. Zit nog in zijn trainingspak aan 
de bar, omdat hij zojuist nog zijn ge-
liefde spelletje heeft gespeeld. Vijftig 
jaar loyaal lid van de club. 

Overige 50-jarige jubilaris: 
Klaas Zijlstra

60 jarig jubileum:
Romke Streurman - al ruim 60 jaar 
dus lid van de club. Behoort tot de 
selecte club, die ooit speelde in het 
1e elftal van zowel vv Bedum als 
CVVB. Trouw bezoeker van het 1e 
elftal op zaterdag. En nog belangrij-
ker, nog steeds actief voetballer bij 
het Walking Football. Daarbij is hij 
nog steeds erg fanatiek. Respect voor 
Romke!

Alle aanwezige jubilarissen kregen 
het speldje uitgereikt door voorzitter 
Edwin van Zanten en daarnaast kre-
gen ze een mooie bos bloemen. Het 
bestuur wil daarmee haar waarde-
ring uitspreken richting deze trouwe 
leden.

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE!
Op de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 november 2017 werden er een aantal jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Walfried van der Werf, Martijn Roorda, Gert Lijfering, Wilhelm Dijk en 
Reinier Matthijs waren present om een speldje in ontvangst te nemen. Helaas waren enkele jubi-
larissen niet. aanwezig. De volgende jubilarissen waren aanwezig:
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JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE!

In onze kantine hebben we het goed. Het is ge-
zellig. De sfeer is top. We bouwen leuke feest-
jes met elkaar en hebben veel lol.

Laatste tijd worden we echter steeds vaker ge-
confronteerd met klachten van buurtbewoners. 
Lawaaioverlast is daar 1 van. Daar proberen we 
zoveel mogelijk rekening mee te houden. Volume 
naar beneden, deuren zoveel mogelijk dicht en op 
tijd stoppen. Een ander punt van aandacht is van-
dalisme in de buurt. Met enige regelmaat worden 
autospiegels van buurtbewoners gesloopt. Van de 
auto afgetrapt. Puur uit baldadigheid. Zie foto’s.
Het is niet bewezen dat het door leden van onze 
club wordt gedaan. Er ligt wel een verband tussen 
sluiting kantine, vertrek van het sportpark en de 
schades. 
Als club vinden we dit ONTOELAATBAAR en ON-
ACCEPTABEL!! Blijf met je handen van andermans 
spullen af!! Wel of geen lid van de club voor de 
goede orde.

Indien er leden van onze club worden betrapt en/
of op camera worden vastgelegd bij vandalisme, 
dan zullen we met gepaste sancties optreden.
We hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.
Zo houden we het leuk voor iedereen!

Het bestuur van de SV Bedum  

Een feestje is leuk, maar......

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      
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Zaterdag 11 november vanaf 18.00 uur begon 
de tot Duitse Bierstube versierde kantine van 
ons Sportpark vol te lopen met prachtig uitge-
doste feestgangers. De meeste mensen hadden 
het feestje van vorig jaar nog vers in het ge-
heugen en hadden er weer zin in bleek want in 
“no time” was het een dolle boel in een stamp-
volle kantine.

Het bier werd net als vorig jaar weer geschonken 
in mooie bierpullen. Dat het weer smaakte bleek 
wel uit de vele lege fusten bier aan het einde van 
de avond. De broodjes beenham en braadworst 
werden met liefde bereid door Tonny (Bonder). We 
hebben met zijn allen weer een super leuk feestje 
gehad waar we met veel plezier op terug kijken. 
De chaos in de kantine na afloop van het feest was 
(helaas) enorm. Tot in de late uurtjes is er opge-
ruimd en schoongemaakt. Maar inmiddels is de ac-
tiviteitencommissie al weer klaar voor de volgende 
feestelijke bijeenkomst; de nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 6 januari. Hopelijk tot dan!

Groeten van Wilco, Ruben, Marjolijn, Evelien, Ge-
orge (onze vaste kracht tijdens Oktoberfest) & Inge

Dolle boel bij Oktoberfest
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” stelt een jeugdlid zich voor.  

Ditmaal stellen wij u voor aan: 

Naam Kirsten Reinders 
Woonplaats Bedum 
Familie vader Jeroen, moeder Johanna en broer Guus 
Hobby’s Voetbal 
Wat wil je later worden profvoetballer 
Het is gezond en ik eet het graag Poffert 
Favoriete game of app Fifa17 
  
Welke clubs heb je gespeeld? SV Bedum 
Huidig elftal SV Bedum JO-9 2 
Welk been  rechts 
Positie overal 
Favoriete positie middenveld 
Sterke punten De bal afpakken 
Waar kun jij nog in verbeteren? sprinten 
Hoogtepunt Kampioen bij JO-9 5, vorig seizoen 
Dieptepunt heb ik niet 
Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom Yanick Fokkens, omdat hij een leuke trainer is die veel leuke 

dingen doet 
Wat kan er beter op het sportpark? schonere douches 
Wat kan jou leven (nog) beter maken profvoetballer worden 
Wat zou jij voor € 100 kopen Fifa 18 
  
Favoriete Nederlandse Club FC Groningen 
Favoriete Buitenlandse Club Bayern Munchen 
Favoriete speler Bedum Mijn oom Matthijs Reinders 
Favoriete Speler eredivisie Sergio Padt 
Favoriete speler Buitenland Arjen Robben 
Beste keeper Nederland Sergio Padt 
Favoriete Stadion Noordlease Stadion 
Favoriete kleur schoen blauw/geel 
  

Wat er verder nog verteld moet worden  

Ik wil de groeten doen aan iedereen van mijn team: Stijn Schollema, 
Stijn van der Wal, Xander van Dijk, Judith Veldkamp, Mubarak Omar, 
Martijn van der Meer 

Kirsten Reinders



Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!



www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

U HOORT bij ons!
Iedere vrijdag 13.30 tot 17.00 uur zitting in Bedum, Stationsweg 19. 
Huisbezoek mogelijk.
Hoorcentrum Westerkwartier, Brilweg 3, 9801 GC  Zuidhorn, 0594-500959.

Stationsweg 41
9781 CG  BEDUM
050 3013036
www.russchen.org

Stationsweg 19
9781 CE Bedum
Tel.: 050 - 301 51 52

 Taxatie
 Hypotheek
 Verzekeringen

Tel. 050 - 301 51 07

Stationsweg 19
9781 CE Bedum
Tel.: 050 - 301 51 52

 Taxatie
 Hypotheek
 Verzekeringen

Stationsweg 19
9781 CE Bedum
Tel.: 050 - 301 51 52

 Taxatie
 Hypotheek
 Verzekeringen

KrijgsheldKrijgsheld
BloemenhuisBloemenhuis

DrukkerijplusKantoorboekhandel HaaninBedum
DrukkerijplusKantoorboekhandel HaaninBedum

DrukkerijplusKantoorboekhandel HaaninBedum
DrukkerijplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Stationsweg 29   •   9781 CG  Bedum
T  050 - 3012271   •   F  050 - 3015320
E  info@haan-bedum.nl   •   www.haan-bedum.nl

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum
Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum
Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Henry Dool
mobiel: 06 - 122 955 61

e-mail: henry@haan-bedum.nl

Stationsweg 29   •   9781 CG  Bedum  •  T 050 - 3012271
F 050 - 3015320   •   info@haan-bedum.nl   •   www.haan-bedum.nl

Stationsweg 19
9781 CE Bedum
Tel.: 050 - 301 51 52

 Taxatie
 Hypotheek
 Verzekeringen
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” stelt een jeugdlid zich voor.  

Ditmaal stellen wij u voor aan: 

Naam Stijn Schollema 

Woonplaats Bedum 

Familie Papa Peter, Mama Jacqueline, zusje Nienke 

Hobby’s voetbal en lego 

Wat wil je later worden geheim agent  

Het is gezond en ik eet het graag komkommer  

Favoriete game of app minecraft  

  

Welke clubs heb je gespeeld? alleen bij SV Bedum 

Huidig elftal jo9-2 

Welk been  recht  

Positie verdediger 

Favoriete positie verdeging 

Sterke punten bal afpakken 

Waar kun jij nog in verbeteren? trucjes 

Hoogtepunt kampioenschappen met de mini’s en jo9-5 

Dieptepunt heb ik nog niet 

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom Mubarak hij is altijd vrolijk en zorgzaam voor het team  

Wat kan er beter op het sportpark? de douches  

Wat kan jou leven (nog) beter maken meer lego  

Wat zou jij voor € 100 kopen lego 

  

Favoriete Nederlandse Club fc  Groningen 

Favoriete Buitenlandse Club Barcelona 

Favoriete speler in Bedum papa Peter bij 35+  

Favoriete Speler eredivisie Padt 

Favoriete speler Buitenland Messi 

Beste keeper Nederland Padt  

Favoriete Stadion Euroborg 

Favoriete kleur schoen geel  

Stijn Schollema



LEXUS GRONINGEN
Moermanskweg 3, 9723 HM Groningen, Tel.: 050-5495050 

louwman.nl

Te veel luxe bestaat niet. Tenminste, niet in de wereld van Lexus. U 
profi teert nu namelijk standaard van een luxe upgrade. Dat wil 
zeggen: u krijgt meer luxe tegen een aanzienlijk lagere prijs. Zo 
krijgt u bijvoorbeeld de Sport Edition voor de prijs van de Business 
Line. Ontdek de luxere uitvoeringen van de CT 200h, IS 300h of 
de NX 300h. Ga naar lexus.nl of bezoek onze showroom.

LEXUS STAAT BEKEND OM LUXE. VOORAL NU. PROFITEER 

TIJDELIJK VAN EEN FREE UPGRADE NAAR DE VOLGENDE 

LUXE UITVOERING VAN DE CT 200h, IS 300h OF DE NX 300h.

KOSTELOOS LUXERE UITVOERING

TE VEEL LUXE
BESTAAT NIET

237_LEXUS_NXFreeUpgrade_Groningen_148x210.indd   1 02-05-17   13:58
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem
1 Jaap Hamersma 5898    
2 John Nuis 5651    
3 Appie Stuivenberg 5468 1697   
4 Benny Kuipers 5414   510 
5 Janny de Vries 5314    
6 Popko Tromp 5148   510 
7 Henk Venema 5127    60
8 Richard Klugkist 5112    
9 Bart de Vries 5052    
10 Elibert Schollema 5010 1697   60
11 Hans Schotanus 4985    
12 Feiko Iwema 4984    
13 Jans Lanting 4965    
14 Kees Kaspers 4939    
15 Anneke Slf 4883    
16 Marcel Kuipers 4877    
17 Cor Boer 4860    
18 Hiltjo de Vries 4741    
19 Duut Knol 4728    
20 Anita Hartsema 4722    
21 Dolf Schaap 4691    
22 Jako Slager 4675    
23 Els Venema 4667    60
24 Emmo Kuizinga 4629    60
25 Gerrie Westerhof 4624    
26 Tonnie Koopman 4623    
27 Margien Kuipers 4579    60
28 Ebel Norden 4529    60
29 Berend Kruize 4476    
30 Tonnie Bonder 4455    
31 Jan Smit 4437    
32 Harrie Pijper 4418    
33 Wessel Hoekzema 4357    
34 Ton Slof 4354    
35 Fre Roeters 4353    
36 Johan van nDijken 4350    
37 Jan de Blecourt 4288    
38 Ger Bolhuis 4109  638  
39 Henk Gras 4107    
40 Wim Stolwijk 3834    60
41 Bert Bel 3787    
42 Mevr Iwema 3786    
43 Greet van der Meer 3631  638     
  

UITSLAG KLAVERJASSEN -  10 NOVEMBER 2017 
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem
1 Kor van der Berg 6269 1875   
2 Ger Bolhuis 6194 1875   
3 Tonnie Koopman 5808    
4 Jans Lanting 5783   560 
5 Ebel Norden 5537    
6 John Nuis 5457    
7 Tonnie Bonder 5339    
8 Anita Hartsema 5304    
9 Gerrie Westerhof 5262    
10 Jannie de Vries 5262    
11 Jako Slager 5259    
12 Siep Brink 5230    
13 Fre Roeters 5153    
14 Patrick Bakker 5148    
15 Harm van der Giesen 5142    
16 Dolf Schaap 5098    
17 Kees Kaspers 4984   560 
18 Ton Slof 4867    
19 Elibert Schollema 4858    
20 Hiltjo de Vries 4827    
21 Appie Stuivenberg 4770    
22 Duut Knol 4758    
23 Els Venema 4685    
24 Emmo Kuizinga 4645    
25 Johan van Dijken 4635    
26 Feiko Iwema 4613    
27 Jaap Hamersma 4597    
28 Mevr Iwema 4523    
29 Jan de Blecourt 4512  549  
30 Harrie Pijper 4498    
31 Greet van der Meer 4494    40
32 Jeroen Scheer 4456    
33 Marchien Kuipers 4435    
34 Bart de Vries 4431    
35 Aukje Mulder 4243    40
36 Wim Stolwijk 4217    
37 Wessel Hoekzema 4107    
38 Kor Boer 4097    
39 Benny Kuipers 4036  549  
40 Richard Klugkist 4018    
41 Jan Smit 3907    
42 Henk Venema 3876    
43 Ailke van Dijken 3811    
44 Henk Gras 3807  

UITSLAG KLAVERJASSEN -  8 DECEMBER 2017 



 

 

VOOR BEDRIJVEN: 

• TEKENWERK 

• CALCULATIE 
• PROJECTBEGELEIDING 
• UITVOERING 

VOOR PARTICULIEREN: 

• TEKENWERK / AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

• BOUWBEGELEIDING 

• BEGELEIDEN VAN HET COMPLETE TRAJECT M.B.T. 

BEVINGSCHADE, INCL. COMMUNICATIE MET NAM 

• AANKOOPKEURING / BOUWKUNDIGE KEURING WONINGEN 

  

T: 0651143924 

I: WWW.BMAT.NL  

E: TONNISVANDERWIJK@GMAIL.COM / INFO@BMAT.NL  

 

Meer informatie over onze werkzaamheden?
T. 06 - 40 45 71 92   -   INFO@MULTIPROMO.NL
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” stelt een jeugdlid zich voor.  

Ditmaal stellen wij u voor aan: 

Naam Daan Rutgers 

Woonplaats Bedum 

Familie Papa, mama, en zus Maud 

Hobby’s Voetbal, playstation. 

Wat wil je later worden Profvoetballer 

Het is gezond en ik eet het graag Boerenkool 

Favoriete game of app Fifa, clash of clans 

  

Welke clubs heb je gespeeld? SV Bedum 

Huidig elftal JO9-1 

Welk been  Rechts 

Positie Verdediging, middenveld, voorhoede. Afwisselend 

Favoriete positie Middenveld 

Sterke punten Schieten en overspelen 

Waar kun jij nog in verbeteren? Dribbelen 

Hoogtepunt Kampioen worden bij de mini’s 

Dieptepunt Afgelaste wedstrijden 

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom Stef Klugkist, goede trainer 

Wat kan er beter op het sportpark? Meer kleedkamers 

Wat kan jou leven (nog) beter maken Bij Barcelona spelen 

Wat zou jij voor € 100 kopen Fifa 18 

  

Favoriete Nederlandse Club Ajax 

Favoriete Buitenlandse Club Barcelona 

Favoriete speler in Bedum Koos Rutgers 

Favoriete Speler Eredivisie Justin Kluivert 

Favoriete speler Buitenland Lionel Messi 

Beste keeper Nederland André Onana 

Favoriete Stadion Arena 

Favoriete kleur schoen Rood 

  

Wat er verder nog verteld moet worden Geen idee.

Daan Rutgers



De nieuwe SV Bedum clublijn op
www.sporthuiswinsum.nl voor overzicht en gemak!

Op de site wordt de clublijn aan alle leden van SV Bedum gepresenteert.
Zo wordt de uniformiteit van de vereniging gewaarborgd. 

U bestelt de benodigde artikelen en bepaalt wat er bedrukt moet worden.

Ook alle leden van SV Bedum kunnen zelf clubitems aanschaffen.
 Denk aan een trainingsshirt, een extra paar kousen of een clubtas met logo etc. 

Maar natuurlijk ook:
Shirts, speciale aanmaak, shorts, kousen, vele teamcollecties, trainingspakken,

tops, t-shirts en polo’s, all weather jacks, jacks, handschoenen, keepers, 
scheidsrechters, sporttassen, scheenbeschermers, bodysupport, accessoires,

ballen, schoenen, active lifestyle en ga zo maar door.

VOOR OVERZICHT EN GEMAK

clublijn op
www.sporthuiswinsum.nl

Speciaal voor SV Bedum

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

GROTE VOORRAAD

HOGE KWALITEIT

SNELLE LEVERING

CLUBUNIFORMITEIT

IN DEZE EDITIE O.A. :
*  EEN GOED BEGIN
*  WEDSTRIJDVERSLAGEN
*  TRAININGSKAMP MARBELLA

EN NOG VEEL MEER LEESPLEZIER!

november 2014 - 2e jaargang

Langs de Lijn 2

SAMEN IS NIET ALLEEN!



Klaverblad adv aanp.indd   1 30-08-17   15:05
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WEGWIJZER SV BEDUM

Secretariaat SV Bedum
Postbus 20
9780 AA Bedum
Tel. 06-15040854

Sportcomplex
Sportlaan 12
9781 Bedum
Tel. 050-3013922

Social Media
Website: www.svbedum.nl
Twitter: @svbedum
Facebook: SV Bedum

Dagelijks bestuur
Martin Broekmans (06-30303020)
Voorzitter a.i.
Jelle Prins (06-15040854)
secretaris
Anita de Jager (06-51118943)
Penningmeester 

Bestuursleden
Richard Ahlers (06-21624028)
technische zaken algemeen
Vincent Geerling (06-21891535)
voorzitter jeugd
André van Haag (050-8518066)
Accommodatie
Gurbe Laninga (06-22508574)
Algemeen lid

Jeugdcommissie
Vincent Geerling (06-21891535)
voorzitter
Tonnie Bonder (06-53934362)
Wedstrijdsecretariaat
Chris Glastra van Loon (06-23494565)
Technische zaken meiden
Rian Arends (06-10102780)
Technische zaken 
Bas Groeneveld (06-42189212)
Algemeen lid
Kick Mulder
Algemeen lid

Accommodatie commissie
André van Haag (050-8518066)

Communicatie & PR
Edwin van Zanten (06-22207701)

Redactie clubblad Langs de Lijn
Peter van Dijken (06-38743904)
Richard Bouwman (06-27309922)

Technische commissie
Richard Ahlers (06-21624028)
voorzitter, zaterdag
Martin Hekstra (06-10459977)
zondag 

Technisch Hart Jeugdopleiding  
SV Bedum
Jelmer Meinardi (06-14223780)
Technisch jeugdcoördinator
Remy van der Wal (06-38969458)
Technisch jeugdcoördinator
Vincent Geerling (06-21891535)
Coördinator Jeugdopleiding
Rian Arends (06-10102780)
Alg. coördinator jeugdvoetbal

Toernooicommissie 
Vincent Geerling (06-21891535)
Koos van den Berg (06-41394522)
Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven

Wedstrijdsecretariaat 
Tonnie Bonder (06-31744669)
veldvoetbal
Marcel Kuipers (06-53777057)
zaalvoetbal

Ledenadministratie
Bas Damminga (3014739)
tevens contactpersoon bezorging  
cluborgaan
Tineke Altena (3014766)

Materiaalverzorging/kleding
Jeanine de Jong (3640896)
Myriam Meijer (06-39891713)
Anton van der Sluis (3014336)

Commerciële zaken
Inge Kamphuis (06-16476001)
Martin Broekmans (3012129)
Bé Dijk (3013775) 
Johan van der Veen (06-43922939)
Frank Roorda (06-11742545)
Dick Laninga (06-53211000)
Jessie Kuipers 
Joran Arends 

Oud Papier Commissie
Martin Broekmans
Dian Arends 
Jos Thie
Nico Schutter

Vrijwilligerscommissie
Marjolijn Damminga (3014739)
Evelien Bronsema (06-47906679)
Henk Steenhuis

Activiteitencommissie
Wilco Stolwijk (06-12718797)
Ruben Geertsma (06-22547109)
Inge Meijerink (06-22446741)
Marjolein Damminga 
Evelien Bronsema

Jeugdactiviteitencommissie
Caroline Kwant (06-20169860)
Bianca Bos
Rianne Meertens

Klaverjascommissie
Jitze Medema (3014890)
Wim Oosterloo (3015686)
Johan Hartsema (3014962)

Scheidsrechterscommissie
Jitze Medema (3014890)
Wim Heemstra (3014766)

Kantinevrijwilligers
vacature

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema  (3014063)

Verzorging/sportmassage
Klaas van den Berg (0596-620192)
Jochem Dijk (06-12398004)

Coördinator zaterdagmorgen diensten 
(Jeugd)
Geranda van der Ark (06-14515001)

Coördinator Wintercup 
Dirix Veenstra (06-51642588)

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes (3013435)



Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066

=



Meer dan 70.000 artikelen 
in jouw voordeel

Hoofdsponsor SV Bedum 
sponsoren

Sponsor zondag

Co sponsorCo sponsorCo sponsor Co sponsor

AU TO B E D R I J F
Veenman en De Kruiberg

AU TO B E D R I J F
Veenman en De Kruiberg

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

Het bedrijf en het product
TESTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend 

neque nisl, at molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel 

ullamcorper mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur 

risus. In commodo mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa 

elementum mollis eget in nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada 

porttitor. Duis ut purus in justo maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac 

tellus molestie sagittis. Maecenas a ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, 

leo ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin 

facilisis, nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc 

purus elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus 

ornare sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. 

Mauris a diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet 

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

Het advies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend neque nisl, at 

molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel ullamcorper 

mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur risus. In commodo 

mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa elementum mollis eget in 

nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada porttitor. Duis ut purus in justo 

maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac tellus molestie sagittis. Maecenas a 

ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, leo 

ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin facilisis, 

nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc purus 

elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus ornare 

sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. Mauris a 

diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet scelerisque. 

Quisque et lobortis tellus. Proin aliquam tellus enim. Aliquam mauris risus, aliquam sed 

massa elementum, feugiat aliquam nunc. Suspendisse ac eros id arcu porttitor placerat. 

Vivamus sit amet erat placerat velit laoreet interdum quis eu leo. Nulla tincidunt tincidunt 

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

Het bedrijf en het product
TESTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend 

neque nisl, at molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel 

ullamcorper mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur 

risus. In commodo mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa 

elementum mollis eget in nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada 

porttitor. Duis ut purus in justo maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac 

tellus molestie sagittis. Maecenas a ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, 

leo ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin 

facilisis, nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc 

purus elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus 

ornare sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. 

Mauris a diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet 

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

Het advies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend neque nisl, at 

molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel ullamcorper 

mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur risus. In commodo 

mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa elementum mollis eget in 

nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada porttitor. Duis ut purus in justo 

maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac tellus molestie sagittis. Maecenas a 

ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, leo 

ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin facilisis, 

nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc purus 

elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus ornare 

sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. Mauris a 

diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet scelerisque. 

Quisque et lobortis tellus. Proin aliquam tellus enim. Aliquam mauris risus, aliquam sed 

massa elementum, feugiat aliquam nunc. Suspendisse ac eros id arcu porttitor placerat. 

Vivamus sit amet erat placerat velit laoreet interdum quis eu leo. Nulla tincidunt tincidunt 

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 

www.scholma.nl     www.veeew.com

De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK 
op een perfecte manier samen met de digitale wereld 

Download de app en scan deze pagina

 van Scholma

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw marketing en communicatie
Zie www.veeew.com of bel 050-3013636 en vraag naar de mogelijkheden 

• geeft extra beleving aan brochures 
• geeft een gezicht aan statische informatie
• geeft registratie van bezoekersgedrag

Wat is Veeew?
De wereld verandert. Communicatie verandert. Het leesgedrag verandert en ook het druk-
werk verandert. Scholma Print & Media verandert mee, met een innovatieve, multimedi-
ale en interactieve app genaamd Veeew. Veeew biedt de mogelijkheid drukwerk binnen 
een paar minuten te voorzien van augmented reality. Door het scannen van een afbeel-
ding met de smartphone of tablet wordt er direct informatie vanuit het internet opgehaald 
om “augmented” getoond te kunnen worden op het drukwerk. 

Veeew opent nieuwe mogelijkheden voor marketing- en communicatie-uitingen voor be-
drijven. Daarbij kunnen er knoppen toegevoegd worden om naar de websites te gaan, 
een email te versturen, te bellen en social media toe te passen. Knoppen om zelf direct 
een helpdesk te bellen, een kaartje of product te bestellen, of straks uw producten in 3D 
te tonen vanuit drukwerk. De mogelijkheden zijn eindeloos. Veeew brengt alle soorten 
drukwerk tot leven: folders, flyers, brochures, tijdschriften en bladen, posters, stickers, ca-
talogi, productverpakkingen.

Enkele bevindingen:
– Augmented reality een medium is dat zich de komende vijf jaar waarschijnlijk veel  verder 

gaat ontwikkelen.
– Het verbinden van drukwerk aan een app geeft bedrijven meer inzicht in de  

effectiviteit van het drukwerk dankzij mogelijk grote hoeveelheden data
– Scholma Print & Media begeeft zich in een nieuwe markt: dit geeft een first-mover 

 advantage

Het advies
Tot nu toe heeft Scholma Print & Media zich veel gericht op het aanprijzen van Veeew aan 
haar directe klanten: bedrijven die drukwerk gebruiken. De aanpassingen aan het product zijn 
voornamelijk ingezet door eigen ideeën. Dit is een inside-out benadering. Wij willen Scholma 
Print & Media adviseren door te gaan met het ontwikkelen van de app terwijl het product al 
op de markt is gebracht. De aanpassingen aan het product moeten echter  gestuurd worden 
door de behoeftes en het gedrag van de eindgebruikers: de mensen die de app downloa-
den en moeten gebruiken. Dit is een outside-in benadering. Pas als Veeew aantrekkelijk is 
voor eindgebruikers, is het aantrekkelijk voor de directe klanten.

Het gedrag van gebruikers moet worden geobserveerd. Hoe gebruiken ze het? Waarom ge-
bruiken ze het niet vaker? Dit is lastig om uit te voeren, omdat men niet zomaar kan meekij-
ken over iemands schouder als de gebruiker thuis het product gebruikt. Het is belangrijk om 
lead users te vinden: gebruikers die voorop lopen in het gebruik van technologie en behulp-
zame feedback kunnen geven.

Op basis van onderzoek naar succesvolle apps zijn er een aantal mogelijkheden voor aan-
passingen aan Veeew. Dit is uiteraard een incomplete opsomming.
Allereerst moeten eindgebruikers het product blijven gebruiken: er moet een sticky  platform 
gecreëerd worden. Dit zou kunnen door de mogelijkheid te geven content op te slaan. Een 
tweede mogelijkheid is het creëren van in-built virality: ervoor  zorgen dat het product zich-
zelf verspreidt. Dit kan door het mogelijk te maken content met  anderen te  delen. Een derde 
optie is het gebruiken van incentives: het stimuleren van gebruikers om Veeew te gebruiken 
of content te verspreiden door ze voordelen te  bieden zoals  kortingen.
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Slagerij Menno Knot

SP RTHUIS WINSUM
iedere avond geopend tot 20.00 uur

CLUBKLEDING

CLUBPRIJS € 16,00

sv BEDUM

openingsaanbieding

SV BEDUM
SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

maat S

 GRATIS OPDRUK EIGENNAAM

CLUBPRIJS € 28,00 jr
€ 30,00 sr

CLUBPRIJS € 20,00 jr
€ 22,50 sr

 € 40,00

CLUBPRIJS € 29,50 CLUBPRIJS € 29,00 CLUBPRIJS € 30,00 

bij bestelling deze week

Rugzak Sporttas Sporttas

Sweater Hooded
(GROOT OP ACHTERZIJDE/CQ TAS TWV € 5,--)

T-shirt

(met schoenenvak)

SV BEDUMSV BEDUM

(met schoenenvak)

maat L

Uw voordelen

Zet onze veilingsite in als extra verkoopkanaal

van overtollige voorraden, showroommodellen

of restpartijen en haal op een creatieve en

spannende manier snel de maximale opbrengst.

U kunt de veiling op uw eigen locatie organiseren of 

vanuit één van onze locaties.

• Groot bereik in het hele land

• Gerichte marketingcampagnes gericht op 

  eindgebruikers

• Maximale opbrengst in zeer korte tijd

• Organisatorisch overzichtelijk en goed beheersbaar    

  (zowel fi nancieel als logistiek)

Kijk voor meer informatie op onze site: www.onlineveilingmeester.nl

Voor bedrijf, ondernemers én particulieren

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons

op voor meer informatie.

Hoofdvestiging:
De hallen 1
9723 TW Groningen

Contact:
050 800 9120
info@onlineveilingmeester.nl

Volg ons op: 

Uw eigen veiling 
organiseren!

| dart/poolbiljart/sport tV
| Verwarmd terras
| danscafé/liVe muziek

Sinds 1850 gewoon goede verzekeringen

Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

Bezoekadres: Friesestraatweg 11, 9718 NA Groningen  -  Postadres: Postbus 516, 9700 AM Groningen

T 050-3011599  -  M 06-23340186  -  E info@kmpadvies.nl  -  www.kmpadvies.nl

KMP
a d v i e s

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Grillspecialist 
 Buffetten - Saladeschotels - Hapjesschotels

Overtuinen 7, 9801 BR  Zuidhorn, 0594 - 50 51 03
info@slagerijmennoknot.nl,  www.slagerijmennoknot.nl

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot
De ambachtelijke slager die veel meer in huis heeft 

dan alleen vlees en vleeswaren

LMB RUTGERS BEDUM


