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Voor je ligt het 1e nummer van ‘Langs de Lijn’ sei-
zoen 2017/2018. Na de Presentatiegids verschijnt 
het clubblad verschijnt 5 keer dit seizoen. Een 
mooi podium voor onze vele sponsoren! Daarnaast 
staat het blad vol met voetbalverhalen en informa-
tie van het bestuur, diverse commissies, vrijwilli-
gers en teams. Als redactie proberen we een blad 
te maken dat tijdloos is en altijd leuk om te lezen. 
Met verhalen van nu en vroeger. Weet jij een leuk 
verhaal over een hele speciale wedstrijd of gebeur-
tenis. Vertel het ons! Wij komen graag langs om het 
op te tekenen. 

De redactie bestaat uit Richard Bouwman en Peter 
van Dijken. Zij verzamelen alle kopij. Wim Heem-
stra ondersteunt de redactie door alle stukken op 
tik- en taalfouten te controleren.
Uiteraard staan we open voor suggesties en verbe-
terpunten. 

Bijdragen voor de volgende editie kun je vóór za-
terdag 25 november mailen naar: Langsdelijn@
svbedum.nl

De redactie van ‘Langs de Lijn’ wenst je veel lees-
plezier! 
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Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Maak ons blij!

Maak ons blij en werk mee aan een clubblad dat prettig leest. Daarvoor nodigen 
we jullie uit om zoveel mogelijk materiaal aan te leveren. Dat mag van alles zijn: 
teampresentatie, samenvatting van competitieverloop, voorvallen, anekdotes, cita-
ten, maar ook leuke foto’s, verhalen uit de oude doos, raadseltjes, puzzels, etc. Al-
les is welkom. Mail je bijdrage naar langsdelijn@svbedum.nl

Natuurlijk had hier ook jou advertentie kunnen staan. 
Heb je belangstelling om te adverteren? 
Stuur een mail naar  
commercie@svbedum.nl

De redactie



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.” 
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Dit is het thema van de presentatiegids van dit seizoen. Een prachtig the-

ma dat exact aangeeft waar we als club aan willen en moeten werken. Dat 

brengt veranderingen met zich mee. We zijn een relatief jonge vereniging. 

De afgelopen 4 jaren zijn al belangrijke stappen genomen hierin. We staan 

er als club natuurlijk prima voor. 

VOORZITTER 
EDWIN VAN ZANTEN 
De jeugd heeft de toekomst

Maar we zijn er nog niet. Ik heb in het begin ge-
zegd en herhaal het nu nog maar eens met de ver-
gelijking: Rome is ook niet in één dag gebouwd. 
Nieuwe wegen inslaan gaat met vallen en opstaan. 
Het kost in ieder geval veel energie. Want zijn de 
toekomst van de club en de jeugd maar het enige 
maar waar we mee bezig zijn. Op vele fronten zijn 
commissies en vrijwilligers (laten we dat niet ver-
geten) actief. En er gaan natuurlijk wel eens zaken 
slechter dan je dacht. In het bestuur gaan we daar 
pragmatisch mee om. We denken in oplossingen 
en werken daar ook naar. Daar ben ik oprecht 
heel blij mee. In mijn beleving hebben we een 
adequaat bestuur waarin iedereen zijn of haar rol 
prima vervult. Werken naar eer en vermogen. Dat 
is het belangrijkste en daarin moet je een rotsvast 
vertrouwen hebben.

Voor mij breekt een hele andere periode aan. Een 
hele andere toekomst. Velen hebben het inmiddels 
gehoord of gelezen. Bij de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering van de SV Bedum zal ik stoppen 
als voorzitter. Althans ik stel me niet weer verkies-
baar. De afgelopen 4 jaar ben ik met veel trots en 
plezier voorzitter van SV Bedum geweest. Met pijn 
in het hart maar wel met een goed gevoel ga ik 
stoppen. Ik ga andere prioriteiten in mijn leven 
stellen. Mijn gezin, mijn vrienden, mijn andere hob-
by’s etc. etc.. We zijn dus op zoek naar een nieuwe 
clubman, een nieuwe voorzitter.

Ook Remko de Rijk, mijn vriend en ook bestuurslid/
secretaris van het eerste uur, gaat ook stoppen. De 
stille (nou ja) kracht op de achtergrond. Goed voor 
het tegengeluid en een topper in het procesmatig 
denken. Ook Remko stelt zich niet weer verkies-
baar. 
Hoe mooi zou het zijn als er mensen opstaan die 
zich herkennen in bovenstaande. Bereid zijn te 
werken aan de toekomst van de club. Verder bou-
wen aan de club. Tussen alle verschillende partijen 
in de club kan staan en mensen verbind. Samen 
met een heel mooi bestuur. Bij voorkeur natuurlijk 
jonge mensen die met de nodige jeugdige elan de 
club verder opbouwen. De vrijheid ook krijgen om 
dat te doen wat mij betreft.

Ik heb dat met veel plezier gedaan!
En ondanks dat ik stop als voorzitter blijf ik natuur-
lijk altijd bij de club. Blijf altijd verbonden met MIJN 
club.

Iedereen heel erg bedankt voor het vertrouwen 
en veel succes met alles wat je doet voor en met  
SV Bedum! 
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Doorontwikkeling Dames 1  vergt tijd
Na een teleurstellend seizoen voor SV Bedum Dames 1, waarin degradatie naar de 

derde klasse het resultaat was, zijn er meerdere dingen veranderd. Zodoende zijn 

er veel meiden van MO-17 doorgestroomd naar Dames 1. Daarbovenop hebben 

we ook een paar meiden uit dames 2 mogen ontvangen. Vanuit de oude selectie 

van dames 1 spelen er zes nog steeds in het eerste. 

Tevens is er een geheel nieuwe staf ontstaan; deze 
bestaat uit:
Hoofdtrainer: Robert Eimers (ongewijzigd)
Assistent trainer: André Koopman (nieuw)
Leider: Ewout Kamminga (nieuw)

Tot nu toe worden grote ontwikkelingen gemaakt. 
Er is vroeg begonnen met trainen met de nieuwe 
selectie. Dit begon al voor de zomerstop en midden 
augustus zijn we weer begonnen. Tevens hebben 
we twee oefenwedstrijden gespeeld, waarvan een 
gewonnen en een verloren. 

Op de trainingen zijn duidelijk ontwikkelingen te 
zien; er wordt steeds meer van elkaar gebruik ge-
maakt en gecommuniceerd. Het is moeilijk om de 
vooruitgang in wedstrijden om te zetten, aangezien 
er vrijwel een heel nieuw samengesteld team op het 
veld staat. Het heeft tijd nodig om de ontwikkelingen 
om te zetten in goede resultaten. De staf en de aan-
voerders Laureen en Iris hebben van tevoren dan ook 

gezegd, dat we op lange termijn naar goed resultaat 
moeten streven. Elke punt dat je in de eerste paar 
wedstrijden pakt, is dan ook mooi meegenomen. 
 
Onze eerste competitiewedstrijd speelden we thuis 
tegen GVAV. Eenmaal begonnen aan de wedstrijd 
voelde het nog een beetje onwennig en we kwa-
men dan ook snel op een achterstand. Naarmate 
de wedstrijd vorderde, werd er meer als team ge-
speeld en kwam de strijdlust naar boven om deze 
wedstrijd te winnen. De eindstand was helaas 3-3; 
dit had eigenlijk niet gehoeven, maar door de start 
hebben we punten laten liggen. Toch zien wij dit 
als een goed resultaat, aangezien in de eerste wed-
strijd gelijk een punt werd binnengesleept. 

De week erop werd er al om 10:00 uur ’s ochtend 
bij The Knickerbockers gevoetbald. Dit was een 
oude bekende; TKB was samen met ons gedegra-
deerd naar de derde klasse. We wisten van tevo-
ren, dat dit een slim voetballend team is en voor 
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Doorontwikkeling Dames 1  vergt tijd
ons een goede tegenstander. Weer kregen we snel 
de 1-0 om de oren en in de rust stonden we zelfs 
met 3-0 achter. Toch werd er goed gevoetbald en 
kwamen de dingen, die op training behandeld wer-
den naar voren. Helaas leidde dit niet tot een doel-
punt. De uiteindelijke uitslag lijkt op een kansloze 
wedstrijd. In onze ogen was dit niet het geval, het 
was een misleidende uitslag van 6-0… Gelijk na de 
wedstrijd werd er weer met elkaar gelachen en de 
schouders eronder gezet en met een positieve instel-
ling naar volgende week gekeken. Afgelopen week is 
er dan ook goed getraind en werd er veel inzet ge-
toond. Met goede moed zijn we dan ook vertrokken 
naar Muntendam; deze wedstrijd werd om 14:00 
uur afgetrapt. 
De wedstrijd werd beter begonnen dan de afgelo-
pen twee wedstrijden. Het leek op een spannende 
wedstrijd te worden. Beide teams creëerden kansen, 
maar wisten deze niet af te ronden. De ruststand was 
dan ook 0-0. Gelijk na de aftrap van de tweede helft 
begonnen we met veel druk te zetten. Dit leidde dan 
ook snel tot een doelpunt aan onze kant. Vlak daarna 

kregen we onterecht een penalty tegen. Onze grens 
deed de vlag omhoog en er werd een sliding ge-
maakt buiten de zestien, waar nog tekens van staan 
in het veld. Wonderbaarlijk gaf de scheids toch een 
penalty. Deze werd dan ook benut. De stand werd 
1-1. Tien minuten later kwam de keeper van Mun-
tendam te ver uit haar doel en pakte de bal buiten 
de zestien in de handen. Dit leidde tot een vrije trap. 
Deze vrije trap zette de stand 1-2. Het leek erop dat 
deze wedstrijd naar onze hand gingen zetten en dat 
we drie punten mee gingen nemen naar Bedum. 
Helaas was dit niet het geval, in het laatste kwartier 
werd er terughoudender gevoetbald. Muntendam 
ging meer druk zetten en kwam tot een aantal kan-
sen. Een van de kansen werd dan ook netjes benut. 
De stand werd hierdoor helaas 2-2. Dit was dan ook 
de eindstand. Met een teleurstellend gevoel gingen 
we de kleedkamer in, aangezien iedereen vond dat 
de penalty nooit gegeven had mogen worden. 
Aankomende zaterdag voetballen we thuis tegen Ma-
rum. We gaan er alles aan doen om de drie punten in 
Bedum te houden. 





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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Hierbij weer een update van een aantal lopende 
zaken omtrent onze accommodatie nu we een 
aantal weken al weer in het nieuwe voetbalsei-
zoen bezig zijn. Het kernwoord wat ik de afgelo-
pen weken steeds weer opnieuw heb moeten ge-
bruiken in zowel woord, gebaar en diverse mail is:
Opruimen, opruimen en nogmaals opruimen.

Net als elk seizoen maken we met z’n allen afspra-
ken omtrent diverse zaken zoals het opruimen van 
doelen na trainingen, schoon achterlaten van o.a. 
commissiekamers, kantine, tijdig uitzetten van de 
verlichting na de training, op slot zetten van de 
doelen na de wedstrijden, etc. En zo zijn er nog 
vele zaken die zeker in het begin van het seizoen 
weer aandacht vragen van iedereen. Want elk sei-
zoen hebben we weer te maken met o.a. nieuwe 
trainers die we hierin wegwijs moeten maken, trai-
ners die, ondanks dat ze al een groot aantal jaren 
bij ons actief zijn, de afspraken niet meer helder 
voor de geest hebben. Dit geldt ook voor nieuwe 
enthousiaste leiders of andere vrijwilligers binnen 
onze mooie vereniging. Hiermee zetten we de af-
spraken weer even op “scherp” met de intentie dat 
iedereen weet wat er van hem of haar verwacht 
mag worden. Kortom spreek elkaar hier ook op 
aan. 
Dat wat zaken die spelen wat betreft accommoda-
tie waarbij met name de gemeente een rol in heeft 
of nog moet pakken.
•	 Onlangs is naast de gemeentelijke opslag naast 

het trainingsveld een groot aantal stelconplaten 
geplaatst. De bedoeling hiervan is dat alle ma-
terialen die o.a. nodig zijn voor het onderhoud 
van de velden zoveel mogelijk hier een plek 
gaan krijgen en niet op diverse andere plekken 
op het complex.

•	 Het pad naar veld 5 langs de sloot zal op zeer 
korte termijn worden aangepakt want die is, 
zeker bij slecht weer, slecht toegankelijk. Deze 
werkzaamheden liggen bij de gemeente.

•	 De huidige slechte status van de dug-outs op 
veld 5 zijn met de gemeente besproken en op 
korte termijn zal een reactie van de gemeente 
worden verwacht wat we gaan doen. 

•	 Opnieuw is er een led unit van ons hoofveld 
defect. De afgelopen jaren zijn er al een groot 
aantal led-units van ons hoofdveld vervangen. 
Wij hebben ons ongenoegen hierover geuit 
richting gemeente en tevens de periode dat het 
duurt dat deze worden vervangen. Dit duurt te 
lang (zelfs een keer 6 weken) en ook hierin ver-
wachten wij een oplossing vanuit de gemeente.

Kortom, een aantal zaken die op dit moment bij de 
gemeente liggen wat betreft terugkoppeling en/of 
uitvoering. Want ook hiervoor geldt dat ik de boel 
even op “scherp” zet. Met ook hierbij het uiteinde-
lijke doel dat zaken sneller worden opgepakt.

Nu lijken bovenstaande zaken allemaal wat nega-
tief maar er gebeuren ook veel ‘niet altijd zichtbare 
werkzaamheden’ op ons sportpark die bijdragen 
aan de positieve uitstraling en gebruik van ons 
sportpark. Want waar o.a. de afgelopen periode 
om ons heen al sprake was van diverse afgelaste 
wedstrijden hebben in Bedum nog alle wedstrij-
den kunnen spelen. Zijn er o.a. vanuit de Walking 
Footbal groep weer een aantal vrijwilligers opge-
staan die de kleedkamers in het voormalig Argo 
gebouw weer standaard schoonmaken. Hebben 
we een goede info-avond gehad met kantine-
vrijwilligers waardoor de kantineplanning weer 
minder “gaten” vertoond. De materiaalcommissie 
heeft, ondanks alle aanleverproblemen, toch weer 
diverse leden van kleding kunnen voorzien. En zo 
kan ik een ruime opsomming maken van zaken 
die wel positief verlopen.
Met andere woorden, we zijn als club weer volop 
in beweging…

André van Haag
bestuurslid accommodatie

ACCOMMODATIE NIEUWS



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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Houd de 
kleedkamers netjes
Beste gebruikers van de kleedkamers,

Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben we, ge-
let op het grote aantal leden, verhoudingsge-
wijs maar weinig kleedkamers. Deze worden 
dan ook intensief gebruikt.
Een groot aantal vrijwilligers van de afdeling 
“Walking Football” maakt dagelijks de kleed-
kamers tijdens de ochtenden schoon. Hierna 
worden ze door diverse teams gebruikt. Helaas 
is niet iedereen even netjes in het gebruik van 
de kleedkamers.
In elke kleedkamer staat een vuilnisbak, de-
poneer daarin a.u.b. het afval en laat de kleed-
kamer voor de opvolgers een beetje netjes ach-
ter. Met name de laatste gebruikers in de avond 
worden vriendelijk verzocht aandacht te schen-
ken aan het achterlaten van de kleedkamers.
Spreek elkaar er op aan en laat dus de klee-
dkamer een beetje redelijk achter voor de 
volgende gebruikers en de schoonmakers.

Bij voorbaat onze dank,

Namens de schoonmaakploeg,

Jan van Woudenberg
Coördinator ‘Walking Football”

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 24 november 2017 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda. Voorlopige agenda en uitnodiging volgt op de 
website van onze vereniging.

Een bestuurslid wordt telkenmale voor vier jaar gekozen. Hierdoor zijn dit jaar 
regulier aftredend Remko de Rijk en Edwin van Zanten. Beide heren zullen zich 
niet herkiesbaar stellen. Dit betekent dat hiermee respectievelijk de functies se-
cretaris en voorzitter vacant komen. Indien u geïnteresseerd bent in één van 
deze functie, dan kunt u dit aangeven bij een van de bestuursleden.

Het bestuur.

Personele wijzigingen bij de jeugdafdeling

Nieuw lid Jeugdcommissie: 
Jeroen Hofman
Sinds enkele weken is de Jeugdcommissie 
van SV Bedum uitgebreid met Jeroen Hof-
man. Jeroen Hofman wordt secretaris en no-
tulist van de Jeugdcommissie. Jeroen is bij 
SV Bedum een aantal jaren actief geweest 
als jeugdleider bij MO13 en MO15. 
De Jeugdcommissie is nog op zoek naar een 
extra commissielid die de taak van Jeugdco-
ordinator C/D wil gaan vervullen.

Richard Gerdes volgt Theo Staal op als Technisch Jeugdco-
ordinator keepers
Theo Staal heeft vanwege een nieuwe baan te kennen gegeven 
niet langer actief te kunnen zijn als TJC keepers en jeugdkee-
perstrainer. Theo heeft 12 jaar lang de (jeugd)keepers van CVVB 
en SV Bedum getraind en was de laatste seizoenen ook als 
TJC keepers verantwoordelijk voor het jeugdkeepersbeleid. De 
jeugdcommissie wil Theo bedanken voor alle jaren dat hij met 
ontzettend veel enthousiasme de (jeugd)keepers onder han-
den heeft genomen en de coördinatie van de keeperstrainingen 
heeft verzorgd. We zullen nog op passende wijze afscheid ne-
men van Theo. Als opvolger van Theo hebben we een oude be-
kende kunnen strikken. Richard Gerdes is jarenlang keeper ge-
weest van CVVB 1 en SV Bedum za1. Twee seizoenen geleden is 
hij gestopt als actief voetballer. De laatste twee seizoenen is hij 
keeperstrainer geweest bij De Pelikanen. Hij keert nu dus weer 
terug op het oude nest in de rol van Technisch Jeugdcoördinator 
keepers. Samen met de overige keeperstrainers Ivan Landlust, 
Jos Broekmans en Stefan Top zal Richard de trainingen van de 
jeugdkeepers van SV Bedum gaan verzorgen. Richard gaat daar-
bij zelf de keepers van JO19-1, JO19-2 en JO17-1 trainen.



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 Evelien Bronsema in the spotlight. 
We legden haar de volgende vragen voor…

Evelien, kun je jezelf eens even kort voorstel-
len?
Mijn naam is Evelien Bronsema, getrouwd met 
Wladi Zimmerman en wij hebben 2 kinderen. Ja-
mall speelt in JO15-1 en Jelani in JO11-2. Beiden 
vol energie en ze hebben het prima naar hun zin 
bij SV Bedum. Zelf doe ik aan volleybal en loop 
2x hard in de week. Ik werk al jarenlang in het 
UMCG. Sinds kort heb ik daar een nieuwe functie 
als Frontdesk Medewerker bij Medische Technolo-
gie, een baan die net in de steigers staat en die 
ik verder kan gaan ontwikkelen met een naaste 
collega.

Hoe lang hoor jij al bij de club van kantine-
vrijwilligers? 
Jamall is begonnen met voetballen toen hij 6 jaar 
oud was. Sindsdien ben ik ook kantinevrijwilliger. 
Van 2010 tot ongeveer 2016 heb ik de kantine-
planning op mij genomen. In 2016 heb ik het 
besluit genomen om daarmee te stoppen en het 
stokje over te dragen...helaas is het niet een ge-
wilde vrijwilligerstaak. Nu sta ik af en toe gewoon 
weer achter de bar.

Weet je nog waarom je destijds in de kantine 
bent gaan staan?
Destijds ben ik gevraagd of ik de planning wilde 
overnemen en automatisch vul je dan zelf de ga-
ten in achter de bar. Wat absoluut geen straf is.

Wat vind jij het allerleukst aan dit werk?
De gezelligheid is wel het voornaamste. In de och-
tend sta je tijdens een bakje koffie met ouders aan 
de bar te praten en tijdens “biertijd” worden dit 
hele andere gesprekken. Het liefst heb ik het zo 
druk mogelijk...heerlijk. 

En wat het allervervelendst?
Mensen die met geld tikken op de bar...je kan mij 
niet gekker krijgen.  Verder vind ik niet snel iets 
vervelend.

Is er in de afgelopen tijd veel veranderd in dit 
werk?
Jazeker, vooral de kassa is een verbetering. Wan-
neer het in de keuken erg druk is dan zijn de bon-
netjes op nummer een uitkomst. Verder is sinds 
kort de keuken aangepast, dit maakt het werk een 
stuk makkelijker.

We krijgen (waarschijnlijk) een nieuw 
sportcomplex. Wat vind jij in de keuken 
een absolute must?
Ik heb heel veel wensen voor een nieuwe 
keuken, voor nu teveel om op te noemen. 
Wel vind ik het belangrijk dat wanneer het 
zover is, er goed naar de vrijwilligers wordt 
geluisterd m.b.t. de inrichting van de keu-
ken. Zij staan er het vaakst en moeten er-
mee werken.

Wat zou je willen zeggen tegen aan-
staande nieuwe leden van de club van 
kantinevrijwilligers?
Wees welkom! Er zijn zoveel leuke vrijwil-
ligerstaken binnen de club en je kan er zo-
veel tijd in steken als je zelf wilt. Als ieder-
een een beetje doet voor de club dan wordt 
alles een stukje makkelijker. 

Heb je nog iets anders dat je kwijt wilt?
Vrijwilligerswerk hoort erbij vind ik. Wanneer je 
zoon, dochter of jij zelf lid bent van een club dan 
moet je je steentje bijdragen. Zo vind ik het be-
langrijk om mijn kinderen te leren dat, zonder daar 
iets voor terug te verwachten, je kan helpen waar 
je kan/wil. Mijn oudste zoon loopt bijvoorbeeld bij 
ons in de buurt met de clubbladen.

Wil jij collega worden van Evelien 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…  Door Ginet Walraven
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Vliegende start SV Bedum 1 zaterdag

De voorbereiding verliep goed, ondanks dat er in 
deze periode nog flink wat spelers door vakantie ont-
braken. Echter kwamen er per week steeds meer bij, 
zodat Remy steeds meer kon werken met een voltal-
lige selectie. 
De oefenwedstrijden die we speelden in de voorbe-
reiding wonnen we tegen respectievelijk Grijpskerk 
(met 3–0) en tegen Aduard (met 3–1). Ook speel-
den we een oefenwedstrijd op een dinsdagavond 
thuis tegen Roden; deze wedstrijd eindigde in een 
2–2 gelijkspel. De spelopvatting van de nieuwe 
hoofdtrainer werd steeds meer duidelijk. Aanvallend 
voetbal met veel druk op de tegenstander. Dit kost 
veel kracht en voor iedereen is het duidelijk, dat je 
dit spel alleen kunt spelen indien je topfit en in top-
conditie bent. 

Immers, doordat de schoolvakanties in Noord laat 
waren, heeft de KNVB besloten de competitie pas 
op 23 september te laten beginnen. Een wijs besluit 
zo is de algemene mening. Het geeft de clubs meer 
tijd om een goede voorbereiding voor het toch weer 
lange seizoen te doen. Bij de 1e selectie van SV Be-
dum zaterdag zijn de mutaties ten opzichte van het 
vorige seizoen te overzien. Elsin Yilmaz vertrok naar 
NEC Delfzijl, Ferdi Gorgulu is de assistent van Remy 
geworden, Erik Kaspers en Rene Homan voetballen 
nu in ons 4e elftal. Nieuw bij de selectie is Matthijs 
Loer, die overgekomen is van de Pelikanen uit Appin-
gedam. Tevens is in de voorbereiding Bart Apotheker 
toegevoegd aan de 1e selectie. Voor ons als 1e selec-
tie zijnde een grote versterking. Vanuit de A-junioren 
zijn Jos Broekmans, Lennart van Ginkel en Joachim 
Belga toegevoegd aan de 1e selectie.

Na een welverdiende vakantie begon de selectie van zaterdag 1 op zaterdag 12 

augustus met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zoals al jaren gebruikelijk 

wordt er gestart met een trainingsdag op ons eigen sportcomplex. Onder leiding 

van de nieuwe hoofdtrainer Remy van der Wal werd er een begin gemaakt met een 

voorbereiding, die dit seizoen wat langer is dan gebruikelijk.
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Na de oefenwedstrijden begonnen we aan de 3 be-
kerwedstrijden. Als technische staf zagen we ook dit 
nog als mooie oefenwedstrijden, maar wel met als 
doel een ronde verder te komen. De 1e thuiswed-
strijd speelden we thuis tegen Broekster Boys. Een 
goede tegenstander die tot dan ook een prima voor-
bereiding kende met mooie uitslagen. We wonnen 
de wedstrijd met 3–2 en dat was een mooie opste-
ker. De week erna speelden we de 2e bekerwed-
strijd uit tegen vv Winsum op ons eigen hoofdveld. 
Door de vele regenval was het veld in Winsum niet 
bespeelbaar en mochten we spelen op ons eigen 
hoofdveld. Het was een heerlijke ouderwetse derby, 
die wij uiteindelijk wonnen met 4–3. De 1e helft was 
van onze kant meer dan prima. We toonden aan dat 
we tegen een 1e klasser met veel voetbalkwalitei-
ten prima meekonden en zelfs meer dan dat. Na 
2 gewonnen bekerwedstrijden al een ronde verder; 
dat was al wel even geleden. De laatste bekerwed-
strijd speelden we tegen de studenten van Forward. 
Zij hadden een bijna compleet nieuwe selectie en 
moesten nog erg aan elkaar wennen. Wij wonnen 
de wedstrijd met 8 – 1, zo gemakkelijk zou het vast 
niet weer worden in het komende seizoen.

En toen was het ineens 23 september, de compe-
titie zou dan toch echt beginnen. We hadden een 
prima voorbereiding gedraaid, bijna alle wedstrijden 
gewonnen en in ieder geval nog niet verloren. 
In de week voorafgaand aan de 1e competitiewed-
strijd moesten ook de 1e keuzes gemaakt worden, 
zowel voor de basisspelers als ook voor de 1e keeper. 
Keuzes maken voor een trainer is best lastig, zeker 
als er onderling heel weinig verschil in kwaliteit zit. 
Teleurstellingen horen nu eenmaal ook bij de sport. 
Heel erg jammer vinden wij het als staf en selectie, 
dat Lars van der Sluis besloot om te stoppen als kee-
per, toen in 1e instantie de keuze niet op hem viel als 
1e keeper. Wij blijven hopen, dat hij alsnog op zijn 
besluit terugkomt en weer selectiekeeper wordt.

Zuidhorn uit is “lastig” om tegen te starten. Een er-
varen ploeg die maar weinig weggeeft over het al-
gemeen. Ook in deze wedstrijd, onder prima weers-
omstandigheden, begonnen we prima met vroeg 
druk te zetten op de tegenstander. Het resulteerde 
in wat kansen, maar het duurde tot de 25 minuut 
voordat Richard de Boer vanuit een corner de 1e 
goal van het competitie-seizoen scoorde. In de 2e 
helft kregen we het lastiger tegen Zuidhorn en Jos 
Broekmans hield met een formidabele redding hen 
van scoren af. Uiteindelijk maakten we toch de 2e 
goal, wederom door Richard de Boer. Hij scoorde 
uit een terecht gegeven penalty na een overtreding 
op Frank Roorda. Een mooi begin van de competitie 
met 3 punten bij een lastige tegenstander.

De week erop op 30 september speelden we de 
thuiswedstrijd tegen FC Meppel. Zij hadden de 1e 
wedstrijd van het seizoen gewonnen tegen Groen 
Geel, dus wij waren gewaarschuwd. Meppel is een 
tegenstander waar wij in het verleden vaak tegen 
speelden, toen nog als C.V.V.B. Zij hebben een team 
met vooral “eigen jongens”. Een grote aderlating 
voor hen is het vertrek van hun topscorer naar Olde 
Veste. In deze wedstrijd bleek dat zij daarvoor de 
opvolger nog niet in huis hebben. Wij waren beter 
dan Meppel en stonden na ruim 20 minuten door 
goals van George Deuling en Nick Boelhouwer al 
met 2–0 voor. Meppel scoorde voor rust nog de 
2–1 en daardoor werd het bij ons toch wat onrustig. 
In de 2e helft maakte Frank Roorda via een fraaie 
kopbal de 3–1 en konden we opnieuw 3 punten 
bijschrijven.
In de week voorafgaand aan deze wedstrijd raakte 
Richard de Boer zwaar geblesseerd aan zijn knie 
op de training. Zoals het er nu uitziet is zijn kruis-
band kapot en zal hij een lange revalidatieperiode 
nodig hebben om weer fit te worden. Voor hem is 
het waarschijnlijk al einde seizoen en dat is voor Ri-
chard een zware tegenslag en voor ons als selectie 
een gevoelige aderlating. Wij wensen hem een voor-
spoedig herstel en “kop dr veur”..
Op zaterdag 7 oktober speelden we de uitwedstrijd 
tegen NEC Delfzijl. Tot veler verbazing speelden we 
de wedstrijd op het gras-hoofdveld, dat door de 
hevige regenval al vanaf het begin loodzwaar was. 
Goed voetbal was eigenlijk niet mogelijk. Voor we 
het wisten stonden we al met 1–0 achter door een 
goal van Elsin Yilmaz, die dus ook bij NEC Delfzijl ge-
woon doorgaat met scoren. Naarmate de wedstrijd 
vorderde, kwamen we er toch beter in en via 2 goals 
van Bart Apotheker stonden we zomaar ineens voor 
met 2–1. Na de rust was het vooral keihard werken 
met veel strijd en passie. Wilco Stolwijk scoorde uit 
een corner de 3–1 en de wedstrijd leek beslist. Echter 
5 minuten voor tijd scoorde opnieuw Elsin Yilmaz de 
3–2. We hielden echter stand en wonnen ook de 3e 
wedstrijd in de competitie. Wat een weelde.
Wij beseffen terdege, dat we met de beide benen 
op de grond moeten blijven staan. Wedstrijden in 
deze sterke 2e klasse win je niet zomaar. Wij zul-
len er alles aan doen om dit goede gevoel vast te 
houden. Plezier, hard werken, veel strijd, aanvallend 
voetbal zijn onze doelen en dan zien we wel waar 
ons dat zal brengen. 

Wij zien u en jullie graag langs het veld om ons te 
ondersteunen.

Vriendelijke sportgroeten,
Willem Huisman
Teammanager sv Bedum 1 zaterdag.
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PERSOONLIJK

Daley Jurna
Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
Ditmaal stellen wij u voor aan

Naam Daley Jurna 
Woonplaats Bedum 
Familie Vader Davy, moeder Stephanie, broer Owen en zusje Sophie 
Hobby’s Voetbal, zwemmen, buiten spelen en Playstation 
Wat wil je later worden Weet ik nog niet 
Het is gezond en ik eet het graag Druiven 
Favoriete game of app Fifa 18 
  
Welke clubs heb je gespeeld? SV Bedum 
Huidig elftal JO8-1 
Welk been  Rechts 
Positie Keeper en spits 
Favoriete positie Keeper 
Sterke punten Hard schot en duiken naar de rechterkant 
Waar kun jij nog in verbeteren? Samenspel 
Hoogtepunt Kampioen in MP1 en een mooie duik tegen LTC jo8 
Dieptepunt Tackels van tegenstanders 
Aan wie wil je een compliment 
geven en waarom Aan mijn teamgenoot Levy Meertens 
 Omdat hij mooie acties en doelpunten maakt.
Wat kan er beter op het sportpark? De velden zijn soms heel nat 
Wat kan jou leven (nog) beter maken Een leven zonder oorlog en pesten 
Wat zou jij voor € 100 kopen Playstation spel Formule 1 
  
Favoriete Nederlandse Club Op 1. Feyenoord en 2. FC Groningen 
Favoriete Buitenlandse Club Bayern Munchen 
Favoriete speler in Bedum Heb ik niet 
Favoriete Speler eredivisie Jean-Paul Boetius
Favoriete speler Buitenland Christiano Ronaldo
Beste keeper Nederland Kenneth Vermeer
Favoriete Stadion De Kuip
Favoriete kleur schoen Rood/Oranje
  

Wat er verder nog verteld moet worden  
Ik heb het heel erg naar mijn zin in Jo8-1 en heb een leuke trainer 
en teamgenoten. We hebben veel plezier met elkaar. Maar soms 
ook wel een beetje ruzie. We spelen al heel goed en hebben al veel 
wedstrijden gewonnen.
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NINGEN  - Wasaweg 20  Q8 LEEK - Vossenkamp 8  Q8 DRACHTEN - Curielaan 1  Q8 DOKKUM - Holwerderweg 32  Q8 OLDEHOVE - Englumerweg 
1b  Q8 SCHILWOLDE - Meenteweg 100  TOTAL ASSEN - Winklerprinsstraat 26  ELAN SCHARSTERBRUG - Hollandiastraat 19  ELAN APPELSCHA 
- Wester Es 23  ELAN NORG - Eenerstraat 65  ELAN GRONINGEN - Akeleiweg 117  ELAN NIEUWEDIEP, Amsterdamsestraatweg 38  ELAN NIEUW 
WEERDINGE - Noordveenkanaal zz 2-a  ELAN ERICA - Pannenkoekendijk 36  ELAN ANE - De Vaart 3  ELAN OLDEBROEK - Zuiderzeestraatweg 126

Olie Distributie Noord B.V.
  mudeB WT 1879 ,2 gewregninorG

Postbus 70, 9780 AB Bedum
T 050 301 60 36

W www.odn.nl ✦ E info@odn.nl

p e r s p e c t i e f  i n  o l i e v o o r z i e n i n g

p e r s p e c t i e f  i n  o l i e v o o r z i e n i n g

ODN Oil levert hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen aan de agrarische sector, 

grondverzet, transportbedrijven, loonbedrijven, bouwbedrijven, industrie en particulieren. 

Het uitgebreide leveringsprogramma van ODN Oil omvat naast de vloeibare 

brandstoffen zoals dieselolie, petroleum, benzines, autogas, en aardgas ook 

aanverwante technische artikelen en smeermiddelen. 

Met de smeerolie en vetten van Q8, Total en DutchOil levert 

ODN Oil een compleet assortiment smeermiddelen voor de 

automotive sector, de landbouw en de industrie.

 ODN Oil Bedum ✦ T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl

T A N K P A S
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Het team van JO 8-2 speelde op 23-9-2017 hun 
allereerste competitiewedstrijd ooit. Sommige 
teamleden waren nog maar net aangemeld, an-
deren hadden al een periode van training achter 
de rug in het vorige seizoen. Voor aanvang van de 
eerste wedstrijd tegen SJO ’t Hogeland JO8-1 was 
iedereen een beetje gespannen. Ja, de ouders nog 
het meest. Met moeite kreeg de leider ze achter 
de hekken. Het was tijd voor speluitleg. Indribbe-
len, overspelen en aanwijzen in welke doel wij de 
doelpunten gaan maken. Wij spelen met 5 veldspe-
lers en een keep zoals ze dat zelf noemen. Wie wil 
er in doel? Nou aan keuze geen gebrek want een 
paar meldden zich spontaan aan. De keeper was 
ook aanvoerder. Wat dat inhoud vertellen we later 
maar je draagt in ieder geval de band geeft de spel-
begeleider voor de wedstrijd een hand. Waar is die 
waterzak voor? Kan dat niet beter 
in bekers? Zo kun je moeilijk drin-
ken. Ook dat wordt uitgelegd. Dat 
is voor als er een blessure is. 
Maar vooral veel plezier! Nou dat 
lukte wel. Vanaf de start waren 
de jongens en meiden strijdig en 
zeer gedreven. Al snel viel het eer-
ste doelpunt 0-1 voor sv Bedum. 
Dat werd gevierd alsof de Euro-
pacup werd gewonnen. Ons team 
bleef fanatiek doorgaan en de 
eindstand was 3-16 in het voor-
deel van sv Bedum. Daarna pe-
nalty schieten. Nou, Bedum heeft 
er een paar schutters bij! Let maar 
op. In een overwinningsroes werd 
de terugreis aanvaardt. Facebook 
en Wats app werden volgepompt 
met filmpjes en foto’s. 
Volgende week gaan we weer 
winnen!
We spelen dan thuis tegen Mid-
delstum. Na kunstgras was het nu 
spelen op echt gras. Dat vonden 
de spelers ook wel tof. Net een echte wedstrijd. 
Eerst even de doelen op hun plaats en het veld 
uitzetten. Daarbij kregen de ouders assistentie van 
Vincent, die alles weet natuurlijk. Met grote stap-
pen wordt het veld uitgezet en dan spelen maar. 
De vader van Maoah kende de regels en was bereid 
om als spelbegeleider op te treden. Eerst nog even 
een fluit regelen want anders schreeuw je je schor 
over zo’n groot veld. Ons team was nu compleet. 
9 spelers, twee meiden en 7 jongens. Om ieder-

een voldoende speeltijd te geven wordt er voortdu-
rend gewisseld. Het verloop van de wedstrijd was 
een beetje grillig. Na de eerste helft stond Bedum 
voor met 6-1. Maar de tweede helft was voor Mid-
delstum. Eindstand 6-7. Verloren maar dat is niet zo 
erg. We hebben weer veel plezier gehad.
De eerste wedstrijden zijn achter de rug. Het team 
heeft elkaar leren kennen. De ouders doen mee 
en zijn net zo enthousiast als de spelers. Er is een 
nieuw team geboren bij sv Bedum. Ze zullen regel-
matig van zich laten horen. De spelers zijn super-
fanatiek. Voor iedereen was het leren en wennen 
maar na twee weken zit de routine erin. Bedankt 
iedereen voor de ondersteuning bij de Startup. 

Joop Menke, jeugdleider JO8-2

De spelers van sv Bedum JO8-2
Staand: Anne, Luca, Luc.
Zittend: Manoah, Hugo, Flyn, Marijn, Emma. Akile 
ontbreekt op de foto. 

SV BEDUM JO 8-2
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Zaterdag 7 oktober 2017, 7.15 uur. De mini touring-
car voor spelers, staf en supporters staat klaar voor 
vertrek richting Hengelo, alwaar de 3e competitie-
wedstrijd tegen ATC ’65 op het programma staat. 
Uitgezwaaid door een aantal slaperige ouders met 
hond en afgeladen met broodjes, beleg, fruit en 
drinken vertrekken we voor een 2 uur durende reis 
naar het Verre Oosten. Deze lange busreis stelt mij 
mooi in de gelegenheid in het kort te vertellen, hoe 
JO13-1 in deze unieke competitie is geraakt. 

Want in het vorig seizoen speelde een deel van 
deze selectie nog in de 3e divisie en door de ster-
ke kampioen VV Heerenveen was de kans op het 
kampioenschap en dus promotie vrijwel nihil. Wel 
raakte het team, getraind door Jelmer (coach), Gert 
Jan en Rolf, naarmate het seizoen vorderde steeds 
beter ingespeeld en dit resulteerde dan ook in een 
zeer knappe 2e plek in de rangschikking. Een plek 
die eigenlijk nergens recht op geeft en dus startte 
de voorbereiding voor het nieuwe seizoen in mei/ 
juni in de wetenschap, dat we weer een seizoen 3e 
divisie gingen spelen. Geen straf en zeker weer een 
hele mooie uitdaging. Ook voor de nieuwe spelers. 
Maar ineens kwam het bericht, dat FC Groningen 
zich terugtrok uit de 2e divisie en dat Bedum zich 
mocht opmaken voor een te spelen promotiewed-
strijd tegen Alcides Meppel voor promotie naar 
de 2e divisie. Geweldig! De wedstrijd werd vast-
gesteld in Assen en iedereen maakte zich op voor 
een spannend duel. Maar kort voor de wedstrijd 
besloot Alcides af te zien van deze wedstrijd. Men 

SV BEDUM JO13-1 IN DE 2e DIVISIE
vond de nieuw te vormen JO13 niet goed genoeg 
voor de 2e divisie en dat betekende, dat Bedum au-
tomatisch gepromoveerd was. En zo begint het ver-
haal van SV Bedum JO13-1 dit nieuwe seizoen. Met 
een nieuwe trainer, Jaap Bosch, een deels nieuwe 
staf en nieuw ingestroomde spelers gaat dit hoogst 
voetballend jeugdteam een interessant seizoen te-
gemoet. Is handhaving de doelstelling? Of hoopt 
men stiekem op een plaatsje bij de eerste 8? We 
gaan het zien…….

Ondertussen rijdt de bus gestaag verder richting 
Hengelo. De serene ochtendrust is ingeruild voor 
genoeglijk geklets en “gezellige” achterbankmu-
ziek. De broodjes, fruit en drinken vinden gretig 
aftrek en de jarige Mart zit te popelen op zijn stoel, 
want zijn traktaties moeten ook nog uitgedeeld 
worden. Dit is echter voor de terugreis en zal dus 
nog een paar uur moeten wachten. Maar om 9.15 
uur rijden we reeds Hengelo binnen en naderen 
het prachtig sportpark van ATC ’65, een vereniging 
van ruim 1200 leden gelegen aan de A1 in Hen-
gelo. Een vereniging van wie alle jeugdteams op 
divisieniveau spelen en dus duidelijk een streepje 
voor hebben op onze prachtige “dorpsclub”. Na 
een hartelijk ontvangst wordt de kleedkamer op-
gezocht. Trainer Jaap bereidt Pippa (onze dame) 
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en de boys voor op de wedstrijd, de leiders doen 
hun administratie in samenspraak met de jonge 
scheidsrechter en de harde kern supporters laaft 
zich aan de koffie. 

Zoals reeds geschreven is dit de 3e competitiewed-
strijd. De eerste wedstrijd uit bij BVO Emmen ging 
jammerlijk in blessuretijd verloren (1-0), maar de 
2e wedstrijd tegen Urk leverde 3 punten op. Door 
2 goals van Michiel werd het uiteindelijk 2-1. En 
dan fluit de scheidsrechter om 10.30 uur zijn aan-
vangsserenade en kunnen de ploegen los. ATC 
vliegt overweldigend uit de startblokken en Jorn 
(keeper), Jelin, Yorick, Pippa en Daan moeten re-
gelmatig handelend optreden. Met kunst- en vlieg-
werk blijft de 0-0 op het scorebord staan en dit 
is dan ook de ruststand. Het enige aanvallende 
noemenswaardige werk komt uit een vrije trap van 
Aaron, maar de keeper staat goed opgesteld. Rust, 
een mooi moment om orde op zaken te stellen en 
tactisch wat aanpassingen te doen. Ryan vervangt 
Mart en ondersteunt Bart op het middenveld en 
Henrico vervangt Jelin op de linksachter plek. De 
2e helft staat het bij Bedum duidelijk beter, maar 
uit een corner van ATC komt de thuisploeg met 
een mooie kopbal uit een corner op 1-0. De rug-
gen worden gerecht en onder aanvoering van Ryan 
wordt een tandje bijgeschakeld. Uit een mooie 
aanval komt de bal via Thijs bij Michiel, die onbe-
rispelijk de 1-1 binnenschiet. En dat is de opmaat 
naar meer. Ondanks een licht veldoverwicht van de 
tegenstander zijn de grootste kansen voor Bedum, 
maar zowel Thijs als Michiel falen alleen voor de 
keeper en ook een afstandsschot van Ryan mist 
richting. Met nog 5 minuten op de klok lijkt een 
gelijkspel het maximale, maar dan ineens zet Mi-
chiel Huub met een mooi passje vrij voor de grote 
keeper van ATC en met een beheerst schot is het 
1-2. Zal het dan toch? En ja hoor, ook de laatste 
minuten houden we stand en gaan de 3 punten 
mee terug in de bus. Yesss!!!

Om 12.20 uur gaan we allemaal in uitgelaten stem-
ming terug naar de bus. Na eerst de harde kern 
van de barkrukken te hebben gehaald kon onze 
chauffeur de route instellen terug naar Bedum. 
Een 2 uur durende terugreis met 3 punten in de 
knip geeft natuurlijk automatisch de juiste sfeer. 
Mart gaat de bus rond met frisdrank en chips en 
de zelf benoemde DJ Jorn zorgt voor de muziek. 
In een sfeer van gezelligheid en jolijt vordert de 
reis gestaag. Echter het vele drinken eist zijn tol en 
vlak voor Groningen moet de bus toch even aan de 
kant. Na een korte plaspauze wordt de reis hervat 
en om 14.15 uur rijden we het sportpark in Bedum 
weer op. 

Daar wacht nog een verrassing in de vorm van pa-
tat en drinken en na deze afsluiting, zie je bij een 
aantal jongeren en ouders de lampjes langzaam 
uitgaan. Tevreden gaat iedereen huiswaarts en 
kunnen we terugkijken op een mooie start van het 
seizoen. 6 punten na 3 wedstrijden resulteert op 
dit moment in een 4e plek op de ranglijst. Namens 
spelers, trainer en staf nodigen wij u van harte uit 
eens te komen kijken. Wij spelen onze thuiswed-
strijden om 10.30 uur. 

Eric Boskamp, leider/ ouder JO13-1



HOUTHANDEL HARKEMA

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

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, 
zowel in standaarduitvoering als op maat gemaakt.

n  Tuinhout, vele soorten
n  Hardhout
n  Tuinschermen
n  Pergola’s
n  Houten tuinmeubilair
n  Blokhutten en tuinhuisjes

n  Speeltoestellen
n  Tuindecoratie
n  Onderhoudsproducten
n  Hang- en sluitwerk
n  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m2 



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

Stukadoorswerk

Sierpleisterwerk

Spackspuiten

Betonrenovatie

Kelderafdichtingen

Gevelisolatie



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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ACV had aftrap. Ze waren sterk begonnen, maar 
Meike had de bal al snel veroverd. Bedum begon 
scherp waardoor ze al snel in de aanval konden. 
Daar kwamen een paar hele mooie kansen uit, 
maar helaas kwam het nog niet tot een doelpunt. 
ACV had ook enkele kansen, maar de keepster uit 
Bedum wist de ballen te keren. Bedum bleef kan-
sen creëren en daaruit wist Hanna te schoren. Al 
snel daarna volgde het rust signaal van de scheids-
rechter. Met 1-0 de kleedkamer in en op naar de 
tweede helft.

Bedum had de aftrap maar waren minder gevaar-
lijk dan de eerste helft. Het duurde even, maar 
uiteindelijk wisten Meike en Hanna elkaar goed te 
vinden wat resulteerde in 2-0. ACV kreeg geen grip 
op de wedstrijd en maakte veel fouten. Er werd 
een overtreding gemaakt rond hun eigen 16 me-
ter door de meiden uit Assen. Hieruit mocht een 
vrije bal genomen worden. Meike nam de vrije bal 
en in hun 16 meter maakte ACV hands. Dat bete-
kende een penalty. Meike schoot deze keurig en 
koeltjes binnen. 3-0! Een paar minuten later floot 
de scheidsrechter voor het eindsignaal. 

De meiden hebben hun eerste 3 punten binnen 
gehaald en dit was meer dan verdient! Ze komen 
dit jaar uit in de hoofdklasse en dat is nogal pittig. 
Na een paar nederlagen mocht er vandaag weer 
gejuicht worden. Vanaf vandaag zijn ze van de laat-
ste plaats af en dit is meer dan verdient. Er wordt 
elke week hard gewerkt. Hopelijk mogen ze zich-
zelf binnenkort weer belonen met punten!

SAMENVATTING MO15 - ACV MO15

Ook de JO8-1 van Bedum heeft al meerdere wed-
strijden mogen voetballen. Het team bestaat uit 8 
spelers die vorig seizoen al vele wedstrijden ge-
speeld hebben bij de mini’s.

Dit zijn: Giovanni, Daley, Finn, Ivar, Yendo, Santhos, 
Levi en Tobias.
Ze worden getraind door Mark en de leiders zijn 
Davey, Jeroen en Patrick.
Ze hebben veel plezier in het spelletje en kunnen 
al heel goed positiespel spelen. In de beker resul-
teerde dit in 2 overwinningen en 1 nederlaag.
Inmiddels hebben ze ook al 4 competitiewedstrij-
den gespeeld. Hierbij werd gewonnen van NEC 
Delfzijl, Winsum en Appingedam en verloren van 
Hoogkerk.

Ze zullen het heel leuk vinden als jullie eens naar 
ze komen kijken!
De eerstvolgende thuiswedstrijden zijn op zaterdag 
4, 11 en 25 november telkens om 9 uur.

BERICHT VAN JO8-1



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.



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



36

De 11 van… Marco Consten

De eerste selectie van dit seizoen telt heel wat nieuwe gezichten, zowel bij de spe-

lers als in het technische staf. Om je kennis te laten maken met deze nieuwelingen 

is er een wekelijkse rubriek het leven in geblazen, de 11 van.... Hierin stellen we 11 

vragen aan één van de nieuwelingen.

Marco Consten heeft afgelopen zondag maar liefst 
4 keer laten zien dat hij een fantastische aftrap 
heeft, dus verdient hij ook de aftrap van ‘De 11 
van...’

De 11 van Marco Consten
1. Naam + bijnaam: 
 Marco Consten, Stanley / Nino 

/ Conny

2. Bij welke vereniging heb jij in 
de jeugd gezeten?

 vv Bedum

3. Wat is/zijn jouw vorige club(s)? 
 vv Bedum, CVVB, GRC, vv Haren

4. Wat is jouw positie?
 Spits

5.  Wanneer heb jij je debuut gemaakt bij de senio-
ren (standaardklasse), en hoe heb je dit ervaren?

 In het seizoen 2002/2003. Ik vond het veld 
toen veel groter lijken dan nu.

6. Wat is jouw mooiste voetbalgerelateerde 
herinnering?

 Kampioenschappen in de jeugd. Topscoor-
der in de nacompetitie met CVVB, waardoor 
we promoveerden en het kampioenschap 
met 1e van vv Bedum. Maar ook dat we met 
een vriendenteam bij SV Heracliden zaal zijn 
begonnen in de 4e klasse en uiteindelijk in 
de hoofdklasse hebben gespeeld. En dat ik 
Arjen Robben van de F t/m D jeugd alles ge-
leerd heb, wat hij nu kan ;-)

7. Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
 Belangrijk, zonder kan ik niet. Is een uitlaatklep. 

Kan ik mooi mijn energie in kwijt. Maar voet-
bal is wel iets minder belangrijk geworden dan 
toen ik wat jonger was.

8. Wie is/was jouw favoriete voetballer, en wat 
maakt(e) hem zo bijzonder?

 Dirk Kuijt! Zijn inzet, positieve uitstraling, door-
zettingsvermogen en ga zo maar door! Fantasti-
sche carrière gehad met een ultieme en terech-
te bekroning met het behalen van het kampi-
oenschap met Feyenoord!

9. Waarom heb jij gekozen voor SV Bedum zon-
dag 1?
Meerdere redenen, de zondagtak van SV Be-
dum behouden!! Deze is weer sterker dan ooit 
te voren. Er staat een gretige groep, waar ik veel 
jongens nog ken. Daarnaast is Abel Darwinkel 
de trainer geworden, waar ik zelf nog mee ge-
voetbald heb. Ik miste het veldvoetbal en met 
zaalvoetbal hebben we een stapje terug gedaan 
in niveau en trainingen. Last but not least, wil ik 
wekelijks gewoon nog vlammen :-)

10. Wat is jouw verwachting van dit seizoen? 
Plek 7, als het mee zit plek 6.

11. Heb jij een persoonlijke missie voor dit seizoen:  
Veel plezier in het voetbal hebben en elke week 
genieten!!

De 11 van… Mustafa Sharanshi
Mustafa, onze eigen knuffelkoerd, 
is één van de spelers die terug is 
gekeerd op het oude nest. Velen 
zullen hem nog wel kennen. De 
kans is namelijk aardig groot dat je 
bij hem, of bij één van zijn 3 broers 
in het team zat. Speciaal voor die-
gene die hem nog niet kent...

1. Naam + Bijnaam?
Mustafa Sharanshi, Moes, Kale

2. Jeugdclubs?
Ik heb bijna mijn hele jeugd bij VV Bedum ge-
speeld. In de C-ers heb ik even bij GVAV gespeeld.
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3. Vorige clubs?
VV Bedum, Mamio, Gruno, VV Hoogkerk. 
In de zaal heb ik bij Oranje Nassau en VV Bedum 
gespeeld, nu speel ik bij HFC’15.

4. Wat is jouw positie?
Rechts op de bank, soms links als Abel rechts wil 
zitten.

5. Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Het is echt een hobby voor mij!

6. Wanneer heb jij je debuut gemaakt bij een eer-
ste selectie, en hoe heb je dit ervaren?

Dat was in 2003 bij VV Bedum onder trainer Ro-
land Beuvink. Ik was echt jong en ontzettend ze-
nuwachtig.

7. Waarom ben je naar Bedum teruggekeerd?
Omdat ik graag weer onder Abel wil voetballen, 
omdat hij ook mijn jeugdtrainer was. Toen hij mij 
vroeg twijfelde ik geen moment.

8. Zien wij dit seizoen nog meer Sharanshi’s in het 
paars spelen?

Misschien, ze denken er nog over na.

9. Wat zijn jouw verwachtingen voor dit seizoen?
Ik denk dat wij top 5 kunnen eindigen. We gaan 
sowieso een periode pakken.

10. Heb jij voor dit seizoen een persoonlijke missie?
10 goals!

11. Feyenoord kampioen of degradatie van Ajax?
Lijkt me Feyenoord kampioen toch! Wat denk je 
zelf, Ajax degraderen? Lijkt me pijnlijk dit te zeggen.

De 11 van… John Thoma
John heeft de eerste 3 wedstrij-
den gespeeld, en lijkt zich steeds 
beter te voelen in de voorhoede. 
Met zijn doelpunt afgelopen zon-
dag was hij belangrijk voor het 
team, en laten we hopen dat hij 
in de toekomst vaker in het wed-
strijdverslag te zien is.

1. Naam + bijnaam:
John Thoma, pickupboy/johan

2. Jeugdclub(s):
CVVB, SV Bedum

3. Vorige club(s):
N.v.t.

4. Positie:
Spits

5. Hoe belangrijk is voetbal voor jou?
Ik ben ermee opgegroeid, dus weet bijna niet beter 
dan altijd te voetballen. Ik merkte hoe belangrijk 
het was toen ik een jaartje gestopt was en het erg 
miste.

6. Wie is/was jouw favoriete voetballer, en wat 
maakt(e) hem zo bijzonder?

Dirk kuyt, zijn passie en inzet is echt heerlijk om 
te zien.

7. Je hebt na je jeugdjaren een pauze gehad van 
veldvoetbal, vanwaar deze keuze?

Ik ben een jaar gestopt met voetbal omdat ik za-
terdag liever wou werken en me meer te focussen 
op school.

8.  Hoe bevalt het om nu dan weer op het veld te 
staan?

Het is echt weer heerlijk om op het veld te staan. 
Wel weer even wennen, maar voelt als thuiskomen 
zeg maar.

9.  Waarom heb jij gekozen voor SV Bedum zon-
dag 1?

Ik heb voor zondag gekozen omdat ik zaterdag wil 
blijven werken en er bij zondag ook jongens voet-
ballen waar ik mee zaalvoetbal. Zoals job mol, ru-
ben stuive. Ik hoorde veel positieve verhalen van 
hun en dacht hey! Dit is wellicht iets voor mij.

10. Wat is jouw verwachting van dit seizoen?
We hebben nu 6 punten uit 3. Ik denk dat we 
elke week wat beter worden en dit ook te zien 
is. Bovenin meedoen en we zien wel waar we 
eindigen 😋

11. Heb jij een persoonlijke missie voor dit seizoen?
Als spits is je missie altijd zoveel mogelijk scoren 
natuurlijk 😋



38

MO17 SEIZOEN 2017-2018
Met een samenvoeging van MO17 en MO15 speel-
sters, zijn we enthousiast aan een nieuw seizoen 
begonnen. Onder de leiding van Bas Helder wordt 
er fanatiek getraind door deze gezellige meiden-
groep. Dit begint z’n vruchten af te werpen in de 
wedstrijden. 

In de beker zijn we gestart met een mooie en ver-
diende overwinning op Lycurgus. De 2e wedstrijd 
moesten we helaas onze meerdere erkennen in het 
zeer sterke Helpman. Dat het maar 1-0 is gebleven 
was te danken aan de solide achterhoede en keep-
ster. Tijdens dit schrijven moet er nog een beker-
wedstrijd in en tegen Eenrum worden ingehaald, 
we doen nog mee voor de volgende ronde……..

In de competitie gaat het naar wens. Tot nu toe de 
volle buit binnen, 2 gespeeld 6 punten! Maar we 
komen nog een paar interessante tegenstanders 
tegen, waaronder Helpman. Tijd om ons te revan-
cheren voor de verloren bekerwedstrijd! 

Verslag wedstrijd zaterdag 23 september 2017
SV Bedum MO17-1 -- Omlandia MO17 -1
Om precies 10.30 uur floot de scheidsrechter voor 
de start van de eerste competitiewedstrijd van 
dit seizoen. Het was prachtig weer. Het veld lag 
er mooi bij. Het elftal was op volle sterkte. Voor 
de wedstrijd aan dachten de meesten dat Om-
landia te verslaan moest zijn. Dus begonnen we 
misschien iets te nonchalant aan de wedstrijd. 

Over het verloop van de eerste helft en de eerste 
30 minuten van de tweede helft kan ik kort zijn: 
we speelden slecht. Of: Omlandia speelde beter. 
We stonden voortdurend onder druk. Toch wisten 
we ons tot dat moment te handhaven. Omlandia 
scoorde de 0-1. Lianne maakte in antwoord daarop 
de 1-1. Omlandia scoorde nog een keer. Elise be-
antwoordde dat met een gelijkmaker. Pas na die 
2-2 viel het spreek-
woordelijke kwartje. 
We kregen in eens 
de smaak te pakken 
en wisten wat ons 
te doen stond: WIN-
NEN. Het spel liep 
lekker, iedereen ging 
er voor. Er werd goed 
overgespeeld. De 
keeper (Kim) haalde 
er nog wat ballen uit. 
De sfeer was super 
en…….. we scoor-
den de 3-2! Deze kwam wederom op naam van 
Elise. Dus heel tevreden en met 3 punten ‘in the 
pocket’ hoorden we het laatste fluitsignaal. Wat is 
voetballen toch een fantastisch leuk spelletje! 
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IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS
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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 
 

Gecertificeerd door 
Keurmerk uitvaartzorg:

  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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Opleidingsvisie
Bij de mini-pupillen draait alles om spelplezier en 
de kinderen spelenderwijs zelf laten ontdekken wat 
voetbal inhoudt. Het belangrijkste daarbij is om hen 
te laten wennen aan een bal die ze met hun voeten 
moeten voortbewegen. Voorwaarde is om kinderen 
die voor het eerst voetballen het zo leuk mogelijk te 
laten vinden en op ze op hun eigen niveau te laten 
ontwikkelen. Door te zorgen dat hun eerste ervaring 
met voetbal plezierig is, hopen we kinderen voor 
lange tijd aan onze vereniging te kunnen binden.
Een mini-pupillentraining bestaat uit meerdere 
oefenvormen rekening houdend met de beperkte 
duur dat een kind van 5 of 6 jaar oud zijn aandacht 
ergens bij kan houden. Vaste onderdelen van een 
mini-pupillen training zijn:

1. Lichaamsbeheersing
Via verschillende kleine oefeningen leren kinderen 
hun oog-hand en oog-voet-coördinatie te verbete-
ren. Verder kun je hierbij ook denken aan loopcoör-
dinatie-oefeningen en evenwichtsoefeningen.

2. Dribbelen (balbeheersing)
Door te dribbelen leren kinderen de bal te beheer-
sen. Daarbij volstaat het in eerste instantie om met 
de bal aan de voet te lopen en daarbij van richting 
te veranderen. In een later stadium kan kinderen 
geleerd worden in vaste patronen te dribbelen en 
daarbij verschillende oefeningen met de bal te laten 
uitvoeren.

3. 1 tegen 1
In een 1 tegen 1 situatie is een mini-pupil actief be-
zig met “ik en de bal”. Hij zal zijn uiterste best moe-
ten doen om de bal te beheersen. In een 1 tegen 1 
ontdekken kinderen door veelvuldige balcontacten 
om baas over de bal te worden. Hij heeft behalve 
weerstand van de bal ook weerstand van een te-

genstander. Mini-pupillen ontdekken door 1 tegen 1 
hoe ze bepaalde technieken moeten gebruiken om 
èn de bal èn de tegenstander de baas te worden. 
Dat zelf laten ontdekken is van groot belang. 

4. Schieten en mikken
Bij het schieten en mikken gaat het niet om een 
perfecte traptechniek aan te leren. Mini-pupillen 
moeten gemotiveerd worden in verschillende uitda-
gende voetbalspellen om een bal zo goed mogelijk 
naar de juiste te plek te kunnen schieten om een 
succeservaring te bleven (bal in het doel, een pylon 
om, door een poortje schieten, etc).

5. Partijspel
Een mini-pupil wil het liefst zelf met een bal dribbe-
len. Hij heeft nog geen oog voor een medespeler. De 
bal zelf controleren vergt al genoeg moeite en daar 
is zijn focus dan ook in eerste instantie op gericht. 
Om een mini-pupil toch te leren om zijn blik niet al-
leen op de bal gericht te hebben, worden partijtjes 
gespeeld in 2 tegen 2, 3 tegen 3 of 4 tegen 4-vorm.

Enthousiaste groep kinderen
Op dit moment zijn er ruim 20 mini-pupillen, zo-
wel jongens als meisjes, die meedoen met de mini-
pupillen trainingen bij SV Bedum. Dit aantal stijgt 
elke week nog. Een goed teken dus dat kinderen het 
leuk vinden om bij SV Bedum te trainen met hun 
leeftijdsgenootjes. 
Elke woensdagmiddag straalt het enthousiasme er 
bij de kinderen weer van af. Sommige spelertjes tel-
len de dagen zelfs af dat ze weer naar voetbaltrai-
ning mogen. Ruim voor 15.00 uur staan de eerste 
voetballertjes al op het veld om al met een bal be-
zig te zijn. Nieuwe kinderen worden meteen in de 
groep opgenomen en alle kinderen gaan leuk met 
elkaar om. Een training wordt altijd centraal gestart 
in de middencirkel met een praatje van de trainers 

DE MINI-PUPILLEN VAN SV BEDUM

Voetbalfeestje op de woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag trainen de mini-pupillen van SV Bedum van 15.00 tot 

16.00 uur. De mini pupillen zijn de jongste voetballende leden van SV Bedum en 

zijn jongens en meisjes die zijn geboren in 2011 of 2012. Onder leiding van de 

trainers Jan Carsouw, Marcel Kuipers en Vincent Geerling krijgen deze kinderen 

hun eerste kennismaking met het voetballen.
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en een gezamenlijke oefenvorm. Daarna worden 
de kinderen verdeeld in groepjes om per groep 
met een trainer aan de slag te gaan. Deze manier 
van trainen wordt door de kinderen en door de 
trainers als zeer positief ervaren.
Een uur trainen is voor kinderen van 5 en 6 jaar 
oud net lang genoeg. Na afloop gaan de kinderen 
met een tevreden gevoel weer naar huis. En die 
tevredenheid geldt ook voor de trainers die veel 
voldoening krijgen om met deze kinderen te mo-
gen werken.

Kantine geopend
Ook voor de ouders moeten de randvoorwaarden 
goed zijn om met hun kind naar ons sportpark te 
komen. Elke woensdagmiddag is de kantine dan 
ook geopend. Tamara Hofland en Stefanie van 
der Wal zijn de vaste gastdames die de ouders en 
opa’s/oma’s met hun opgewektheid ontvangen in 
de kantine en die zorgen voor een kop koffie of 
andere versnapering.

Competitiewedstrijden
Voor mini-pupillen wordt er ook een competitie 
georganiseerd door de KNVB. Er worden 4 tegen 4 
wedstrijden gespeeld tegen teams van andere ver-
enigingen. In toernooivorm met 4 teams worden 
er op zaterdag dan echte wedstrijden gespeeld. 
In de eerste reeks van de najaarscompetitie heeft 
één team van SV Bedum meegespeeld in de com-
petitie. In de tweede reeks gaat er nog een extra 
team meedoen.

Ook meetrainen?
Kinderen in de genoemde leeftijd die het leuk lijkt 
om ook te voetballen zijn van harte welkom om 
op woensdagmiddag eens mee te trainen. Zo kun-
nen ze zelf ervaren of ze voetbal leuk vinden.
Voor meer informatie over de trainingen van de 
mini-pupillen kan contact opgenomen worden 
met Vincent Geerling via v.geerling@xs4all.nl.



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:

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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Dit kon niet langer zo en daarom besloot Luuk om 
een stap terug te doen om vervolgens weer wat 
stappen vooruit te maken met zondag 2. Hij bena-
derde een aantal oude vrienden met het verhaal 
om zondag 2 weer op de kaart te zetten en om vol 
voor het kampioenschap te gaan.

Toen werd vriend Berry Hoeksema gestrikt als 
hoofdsponsor : Hoeksemaprint (Berry Bedankt ) 
De volgende mensen werden gehaald: Alex Woud-
stra (de Tank) kwam terug vanuit Hunsingo; Luuk 
kwam Alex persoonlijk opzoeken om hem warm te 
maken voor een terugkeer. Alex die het afgelopen 
seizoen bij Hunsingo zijn plezier was kwijt geraakt, 
werd door Luuk overgehaald voor een terugkeer 
op de Bedummer velden. Alex had uiteraard wel 
een aantal voorwaarden!! Shampoo van de week 
moest hoe dan ook geïntegreerd worden. En zo 
geschiedde: ook de Shampoo van de week! Ow ja, 
Alex had ook een wereldgoal gescoord.

Roy Kamps, net in Bedum komen wonen met vrouw 
Danielle en de kids (trouwe supporters, daarvoor 
dank) werd ook benaderd door Luuk, aangezien 
zij samen gespeeld hebben bij het Regio-Team en 
‘Vroegah’ samen om de middelbare school zaten. 
Roy werd na veel aandringen van Luuk en Alex 
ook enthousiast en besloot de kicksen weer aan te 
trekken.  Van het 3e elftal kwamen (keeper) Lesley 
Peters en middenvelder Rewi Bhanggan (inmid-
dels vertrokken).

Rene van Dijk, Jasper Bijmholt en Niels van Haag 
werden benaderd en waren direct enthousiast; we 
werken wel in ploegen samen, dus helaas kunnen 
we niet elke week voetballen.Maar uiteraard na-
men ze bijna elke zondag vrij, om deel te namen 
aan dit sterrenteam. Toppers 
Good Old Eric Kramer werd weer benaderd door 
Luuk; 4 jaar geleden was hij ook de Stille kracht 
van de helden van zondag 5. Eric was ook direct 

BUNDELING VAN JONG EN OUD TALENT!

Zondag 2 kampioen 2016/2017
Begin van het jaar vond Luuk Brands dat het zo niet langer kon met het 2e elftal 

op de zondag. Daar waar hij bij zondag 1 altijd genoeg mensen had, was het al 

jaren een drama om voor zondag 2 een representatief elftal op de been te krijgen.
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positief en dan weet je dat je een jaar lang er een 
talent bij hebt.

Sebastiaan Poel kende Luuk al z’n hele leven en 
ook die werd warm gemaakt voor een terugkeer op 
de Bedumse velden. Ook Poele was direct enthou-
siast ‘’ Ik wil wel basis hè! Jaja ‘Homo’ en toen was 
ook die deal beklonken.
Frans ‘Held ‘ Zuurveen werd onze stand-inn voor 
onze andere keeper; wanneer Lesley niet kon spe-
len stond Zuurveen in de kist. Frans was zowel in 
het veld als onder de douche goed aanwezig. 
Martin Engberts was beschikbaar, maar alleen in 
geval van als het dan ook echt moest. Maar onze 
Topper stond dan ook voor ons klaar, als het echt 
moest. Heerlijk! 
Vanuit het oude 4e elftal kwamen 2 jonge helden, 
Coen Prins en Lars Bootsma.
Coen raakte nog voor de 1e wedstrijd geblesseerd 
(waarschijnlijk wou hij het eerst eens effe aanzien)  
Nee, Coen stond altijd voor je klaar, geblesseerd of 
niet, Coen was erbij. Geweldig om z’n enthousiast 
iemand in je team te hebben.
Lars heeft een geweldige ommezwaai gemaakt. 
Daar waar hij in het begin een onstabiele factor 
was. werd Lars na een goed gesprek uiteindelijk 
ook een stabiele factor, waar we veel plezier aan 
hebben beleefd! Lars Top van je. Complimenten! 
Luuk, Ruben Stuive heeft een broer Rutger, die 
kun je ook eens benaderen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Rutger was direct enthousiast. Maar na de eerste 
training was hij wat minder enthousiast; hahahaha, 
wat een man. Hij had het zwaar, heel zwaar, maar 

BUNDELING VAN JONG EN OUD TALENT!

Zondag 2 kampioen 2016/2017

gaf niet op. Wederom een topper in de 2e selectie.
Kylian werd benaderd om als vaste vlaggenist aan 
het werk te gaan. Ook Kylian was direct enthousi-
ast. Geweldig dat deze jongen elke week, weer of 
geen weer keurig met z’n vlag langs de lijn rende; 
Kylian grote complimenten voor jou jongen. Top!
Dan hadden we nog Sander Blaauw. Sander was 
in het begin heel positief en qua humor ook goed 
vertegenwoordigd. Helaas besloot Sander zonder 
overleg met het team om halverwege het seizoen 
na een blessure niet meer terug te komen. 
Dan hadden we nog 2 oude jonge helden, die na 
een aantal potjes ballen ook weer zin hadden om 
de wei in te gaan. 
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Van Hamelstraat 44, 9714 HL Groningen
Telefoon 050-577 12 61  Fax 050-579 95 41

J. van der Kooi

Christiaan Baroni werd benaderd. Vooruit, ik doe 
wel even een keer mee dan, (hij zal ook wel ge-
dacht hebben, dan ben ik eindelijk van dat gezeur 
af), maar uitgerekend Chris was het, die bij zijn de-
buut scoorde en plezier in het spel had. De week 
erna was Chris wederom aanwezig en gaf hij aan: 
De rest van het seizoen ben ik erbij”. Geweldig, 
weer een talent erbij. 

En toen hadden we nog Marco Consten; Marco wil 
je een keer met ons mee doen? De oud spits en 
tevens een goede vriend van Luuk gaf aan wel mee 
te willen doen. Marco kwam met z’n rugtasje aan 
op de club en dat voelde voor vele mensen als een 
vertrouwd gezicht. Marco bleek het scoren nog niet 
te zijn verleerd. Alle onhaalbare ballen werden erin 
gekopt door deze super spits.
Het toen was een seizoen begonnen

De 1e wedstrijd werd verloren, maar het plezier 
was terug en er mocht samen gedoucht worden. 
Wat een feest, elke week weer samen douchen 
met elkaar, Shampoo van de week en verhalen 
vertellen over Vroegaahhh, het voetbal begon weer 
te leven. Elke zondag met plezier naar de velden.
De 2e wedstrijd werd gewonnen en daarna volg-
den nog vele wedstrijden, die gewonnen werden. 

Er waren wedstrijden bij dat mensen in een redelijk 
zware toestand op het veld stonden; ook hier werd 
tijdens en na de wedstrijd vreselijk om gelachen. 
en toen was er de kampioenswedstrijd tegen  
NEC 2.

Iedereen was aanwezig; vuurwerk en rookbom-
men, wat een opkomst, er werd met dubbele cij-
fers gewonnen. Wat een onvergetelijk feest. Gewel-
dig. Onze hoofdsponsor Berry, alle spelersvrouwen 
en onze Supporters waren na afloop aanwezig om 
een groot feest te houden. Een BBQ, DJ Jappie en 
het 3e elftal waren op de been om het feest com-
pleet te maken.

Daar waar we een jaar geleden nog een verpau-
perd 2e elftal hadden, hadden we nu een ECHT 
goed team staan. Hulde voor iedereen die zondag 
2 een warm hart toe droeg. 
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Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

Afgelastingen!

De herfst doet zijn intrede in Nederland en dus is de kans 
op afkeuren van de velden ook weer nadrukkelijk aan-
wezig. Mededelingen over afkeuren van velden wordt in 
principe gedaan via de website. Niet alleen op de zater-
dagmorgen en zondagmorgen, maar ook door de week 
voor de trainingen. Houd de website dus in de gaten.

Waar mogelijk proberen we ook via het algemeen nieuws 
en het programma steeds een ieder te informeren over 
afgelastingen of afkeuringen.
Een middel dat ten alle tijde gebruikt zal worden bij afge-
lastingen of afkeuringen is de Twitter en Facebook van SV 
Bedum. Wilt u dus goed op de hoogte zijn en blijven, volg 
de Twitter en Facebook pagina van SV Bedum.

Op zaterdagen kunt u rond 07:30 uur in het programma 
zien of de wedstrijden wel of niet doorgaan. Voor de ko-
mende weken geldt dus het devies: Kijk eerst op de web-
site www.svbedum.nl voordat u in de auto of op de fiets 
stapt!

Wedstrijdzaken-app
Vanaf het seizoen 2017/’18 stapt het ama-
teurvoetbal over naar het mobiel digitaal 
wedstrijdformulier. Het invullen van het 
wedstrijdformulier zal vanaf dan uitslui-
tend met de wedstrijdzaken-app gaan.
Ieder lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn 
of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen 
en ook de digitale spelerspas. Wedstrijdofficials kunnen 
de wedstrijdzaken-app tevens gebruiken voor hun per-
soonlijke programma (aanstellingen) en bondsofficials 
kunnen via de app eventueel een afmelding doorgeven, 
net als via het Official Portal. 

Spelerspassen 
Onderdeel van de wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale 
spelerspassen. Hierdoor worden de huidige plastic spelers-
passen met ingang van seizoen 2017/18 afgeschaft. Ver-
lopen spelerspassen hoeven na 3 maart 2017 niet meer 
vernieuwd te worden. In de toekomst zal een spelerspas 
ook niet meer verlopen, dit proces gaat volledig digitaal.



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
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'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1
c
  9781 GL Bedum

050-3012382

Molenweg 20
9781 GM Bedum
tel.: 050-3010233
E-mail: bladzij20@bladzij20.nl
www.bladzij20.nl

Openingstijden:
Do. 13.00-18.00
Vr. 13.00-21.00
Zat. 10.00-17.00
En op afspraak.

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79
www.op t imaa l de s i gn . n l

Ontwerp en opmaak van o.a.
Advertenties - Huisstijl - Nieuwsbrief - Magazine - Website

Boterdiep Z.Z. 27  •  9781 GP Bedum
06-21394203

Molenweg 13-14 - 9781 GM Bedum
T 050 30 12 379

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

SCHOOLSTRAAT 4A  BEDUM
050 501 43 34  WWW.KESH.NL

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke
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15

Molenweg 18
9781 GM Bedum
050-3640828
styleachterover@hotmail.com
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b

9781 GK Bedum

tel: 050-3010375

www.chrisslagermakelaardij.nl

Boterdiep Z.Z. 38, 9781 GP Bedum
Tel. 050 - 301 3758

Financiële Zorgverlening

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum
T 050 30 10 229

• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken
• Lektuur
• Wenskaarten
• Kalenders
• Lotto / Toto / Krasloten
• Ticket-box

De Gele Klap, uw adres voor:

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050 - 30 13 775
info@dijkvastgoed.nl • www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050 - 30 16 153
info@dijkbelga.nl • www.dijkbelga.nl

SCHILDER NODIG?

Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616
info@zijlschilderwerken.nl
www.zijlschilderwerken.nl

Dijk Vastgoed

Makelaardij

Dijk & Belga
Hypotheken | Verzekeringen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen
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PERSOONLIJK

Tobias Perdok
Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
Ditmaal stellen wij u voor aan

Naam Tobias Perdok 
Woonplaats Bedum 
Familie Papa Patrick, mama Sandra en broer Jorian 
Hobby’s Voetbal, tennis en playstation spelen 
Wat wil je later worden Voetballer en brandweerman 
Het is gezond en ik eet het graag Gekookte mosselen 
Favoriete game of app Fifa 18 
Welke clubs heb je gespeeld? Alleen SV Bedum 
Huidig elftal JO8-1 
Welk been  rechts 
Positie middenveld 
Favoriete positie aanval 
Sterke punten Technisch sterk 
Waar kun jij nog in verbeteren? snelheid 
Hoogtepunt Kampioenschap met de mini’s  
Dieptepunt Weet ik niet 
Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom Aan Arjen Robben, omdat hij goed kan voetballen 
Wat kan er beter op het sportpark? De kleedkamers zijn soms vies 
Wat kan jouw leven (nog) beter maken Als ik niet meer naar school hoef 
Wat zou jij voor € 100 kopen Fifa leenspelers en een mooie voetbal 
Favoriete Nederlandse Club Feyenoord 
Favoriete Buitenlandse Club FC Barcelona 
Favoriete speler in Bedum Weet ik niet 
Favoriete Speler eredivisie Jorgensen 
Favoriete speler Buitenland Messi 
Beste keeper Nederland Padt 
Favoriete Stadion De Kuip 
Favoriete kleur schoen Maakt me niet uit, ik 

heb heel veel kleuren 



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



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



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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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem
1 Dolf Schaap 6168 1660  418 
2 Johan van Dijken 5383    
3 Kees Kaspers 5182    
4 Ebel Norden 5147    
5 Hans Schotanus 5134    
6 Feiko Iwema 5050    
7 Jako Slager 5029    
8 Wessel Hoekzema 4939    
9 Patrick Bakker 4933    
10 Greet van der Meer 4914    
11 Gerrie Westerhof 4906    
12 Hiltjo de Vries 4894    
13 Bart de Vries 4884    60
14 Tonnie Koopman 4883    
15 Cor Boer 4832    
16 Popko Tromp 4816    
17 Ton Slof 4772    
18 Anita Hartsema 4706    60
19 Mevr. Iwema 4701    
20 Jans Lanting 4689    
21 Jaap Hamersma 4672    
22 Henk Gras 4647    
23 Bert Bel 4645    60
24 Jannie de Vries 4610    
25 Benny Kuipers 4552    
26 Tonnie van der Werf 4547    
27 Duut Knol 4506    
28 Fre Roeters 4493    
29 Anneke Slof 4420    
30 Jeroen Scheer 4262    
31 Emo Kuizinga 4254    
32 Jan de Blecourt 4119    60
33 Ger Bolhuis 4054  672  
34 Irma 4011    
35 Margien Kuipers 4002    60
36 Aukje Mulder 3987    
37 Wim 3794    
38 Jitze 3723 1660  418 
39 Johan 3516    
40 Harm van der Giesen 3220  672  60

UITSLAG KLAVERJASSEN -  08 SEPTEMBER 2017
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem
1 Kees Kaspers 5733    
2 Fre Roeters 5716    
3 Popko Tromp 5563    
4 Tonnie Bonder 5532    
5 Duut Knol 5483    
6 Harrie Pijper 5397    
7 Dolf Schaap 5388 2040  604 
8 Jaap Hamersma 5196    
9 Jans Lanting 5192    
10 Ger Bolhuis 5176    
11 Margien Kuipers 5140 2040  604 
12 Hr Bakker 5129    
13 Ton Slof 5121    
14 Jako Slager 5087    
15 Tonnie Koopman 5045    
16 Hiltjo de Vries 4989    
17 Richard Klugkist 4855    
18 Jan de Blecourt 4845    
19 Bennie Kuipers 4828    
20 Elibert Schollema 4810    
21 Wessel Hoekzema 4796    
22 Bart de Vries 4747    
23 commissie2 4734    
24 Gerrie Westerhof 4728    
25 Henk Venema 4654    
26 Kor Boer 4634    
27 Berend Kruize 4598    
28 Johan van Dijken 4562    
29 commissie3 4526    
30 Fokje Dalmolen 4513    
31 Aukje Mulder 4499    
32 Els Venema 4463    
33 Anita Hartsema 4449    
34 Wim Stolwijk 4430    0
35 Antoon Dalmolen 4424    0
36 Feiko Iwema 4414    
37 Tonnie van der Werf 4369    
38 Ebel Norden 4333    
39 Jan Smit 4326    
40 Emmo Kuizinga 4316    
41 Greet van der Meer 4190    
42 John Nuis 4172    
43 Janny de Vries 4023    
44 Mw Iwema 4006    
45 Bert Bel 3869    
46 Jeroen Scheer 3648    
47 Henk Gras 3636  528  
48 Patrick Bakker 3448  528  

UITSLAG KLAVERJASSEN  -  13 OKTOBER 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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Oktoberfest 
Kantine SV BeDum

11 november, 18:00 uur
Dresscode: in stijl

Kom 
je ook?



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. 050-301 30 79

Sportcomplex
“Langs de Lijn”
Sportlaan 12
9781 CL Bedum
Tel. 050-301 39 22

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

Dagelijks bestuur
Edwin van Zanten (301 10 06/ 
06-22207701), voorzitter
Remko de Rijk (06-23677022),
secretaris
Anita de Jager (06-51118943),
Penningmeester

Bestuursleden
Richard Ahlers (050-301 09 92),
technische zaken algemeen
Vincent Geerling (06-21891535),
voorzitter jeugdcommissie
Andre van Haag (851 80 66),
accommodatie
Martin Broekmans (06-30303020),
Vice voorzitter

Jeugdcommissie
Vincent Geerling (06-21891535),
voorzitter
Tonnie Bonder (06-53934362),
Wedstrijdsecretariaat
Chris Glastra van Loon (06-23494565),
Algemeen lid
Rian Arends (06-10102780),
Alg. coördinator jeugdvoetbal
Bas Groeneveld (06-43189212),
Algemeen lid
Kick Mulder, Algemeen lid

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

Communicatie & PR
Edwin van Zanten (06-22207701)
Clubblad Langs de Lijn:
Peter van Dijken (050- 301 44 51)
Richard Bouwman (06-27309922)

Technische commissie
Richard Ahlers (050-301 09 92),
voorzitter, zaterdag
Martin Hekstra (06-10459977),
Coördinator 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

Algemeen Coördinatoren Jeugd
Rian Arends (06-10102780),
coördinatie JO19/JO17
VACATURE,
coördinatie JO15/JO13
Kick Mulder (06-14571458),
coördinatie JO11 t/m JO8
Chris Glastra van Loon (06-23494565),
coördinatie MO-teams

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

Ledenadministratie
Bas Damminga (301 47 39)
contactpersoon bezorging cluborgaan
Tineke Altena (301 47 66)

Materiaalverzorging/kleding
Jeanine de Jong (364 08 96)
Myriam Meijer (06-39891713)
Anton van der Sluis (301 43 36)

Commerciële zaken
Inge Kamphuis, voorzitter commerciële 
commissie)
Martin Broekmans (301 21 29)
Bé Dijk (3013775)
Johan van der Veen 
Frank Roorda

Jessie Kuipers
Joran Arends 

Oud Papier Commissie
Martin Broekmans
Dian Arends
Jos Thie
Nico Schutter

Vrijwilligerscommissie
Marjolijn Damminga (301 47 39)
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 (301 48 90)
Wim Oosterloo (301 56 86)
Johan Hartsema (301 49 62)

Scheidsrechterscommissie
Jitze Medema (301 48 90)
Wim Heemstra (301 47 66)

Kantinevrijwilligers
vacature

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema (050-301 40 63/
06-50811640)

Verzorging/sportmassage
Klaas van den Berg (0596 62 01 92)
Jochem Dijk (06-12398004)

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes (301 34 35)

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

Coördinator Wintercup
Dirix Veenstra (06-51642588)



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.

WAT?

HOE?

EN
DAN?

arcel     eijerink
M M H Y P O T H E K E N . N L

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


