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Voor je ligt het tweede nummer van ‘Langs de Lijn’ 
van dit seizoen. In deze editie vind je informatie over 
de laatste Algemene Ledenvergadering, het Okto-
berfest en het bezoek van Sinterklaas aan SV Be-
dum op 28 november. Natuurlijk de vaste rubrieken 
zoals de bijdrage van de voorzitter, deze keer de eer-
ste bijdrage van Jan-Jurjen Timmer, onze kersverse 
voorzitter, in samenspraak met Martin Broekmans. 
‘In de spotlight’ staat deze keer vrijwilligster Marlies 
Veldkamp. Ook de klaverjasuitslagen en de vaste 
bijdragen van Zaterdag 1, Dames 1 en de Walking 
Footballers. Ook de teams van JO8-1 en MO15 laten 
van zich horen. Hulde voor deze teams!

Daarnaast de aankondigingen van de Nieuwjaars-
receptie en de Clubquiz. Kortom, veel nieuws en 
leesvoer voor in de kerstvakantie. De redactie 
dankt Wim Heemstra weer voor het meelezen en 
controleren van verslagen op tik- en taalfouten! 
Als redactie zijn we heel tevreden over de pret-
tige samenwerking met iedereen. TOP SV Bedum! 
Het enige wat beter kan, zijn de bijdragen van de 
jeugdteams, zowel jongens als meiden. Slechts 2 
teams van de 30 teams laten iets van zich horen! 
Wel mooi dat veel jeugdteams inmiddels met een 
elftalfoto op onze vernieuwde website staan.

We wensen alle lezers een heerlijke kerstvakantie 
en alvast een spetterend Oud en Nieuw. Dat 2019 
voor iedereen een jaar met veel gezondheid en 
sportiviteit mag worden. En dat mevrouw Gé Dijk 
snel weer op de velden is te bewonderen.

Bijdragen voor de volgende editie kun je mailen 
naar: Langsdelijn@svbedum.nl
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Uitvaartzorg Bert van Dijken

Dit is een oproep voor vrijwilligers om op zaterdagmid-
dag als het eerste elftal thuis speelt een uurtje te komen 
koffie schenken. We zijn met een groepje van 10 dames, 
waarvan er twee gaan stoppen. Dat betekent ongeveer 
4 x per seizoen een piekkwartier verzorgen op een za-
terdagmiddag tussen 15.30 en 16.00 uur. Koffie, thee en 

gevulde koeken verkopen en dat alles voor één euro per 
stuk. Dus moeilijk is het niet. Dames en/of heren met 
een paars hart laat van jullie horen. We zijn blij met elke 
aanmelding!
Voor meer informatie: Zwanny van den Berg 
tel. 050-3014435

WIE HELPT KOFFIE SCHENKEN 
IN HET PIEKKWARTIER?












De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

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

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 



7

VOORWOORD
Beste lezer,
 
Met z’n allen zijn we al weer hard op weg naar de 
hectiek van de feestdagen, maar uiteraard ook naar 
de gezelligheid van die periode. De eerste twee 
weken van deze maand gaan de meeste teams 
nog even vol aan de bak om te proberen aan het 
einde van de eerste seizoenshelft zo hoog moge-
lijk te eindigen. Daarna komen een groot deel van 
de wedstrijdactiviteiten binnen de vereniging van-
wege de winterstop in wat rustiger vaarwater. Dat 
geeft de gelegenheid om terug te kijken naar wat 
goed ging en wat beter kan, maar ook om de teams 
weer voor te bereiden en klaar te stomen voor de 
tweede seizoenshelft. Als nieuwe voorzitter wens 
ik daar iedereen, maar vooral de trainers/coaches 
en leiders, veel succes mee. 
 
Op 23 november heb ik de voorzittershamer tijdens 
de algemene ledenvergadering mogen overnemen 
van Martin Broekmans. Voorafgaand aan dat for-
mele moment heb ik de gelegenheid gekregen om 
de aanwezige leden toe te spreken en heb ik in 
korte bewoordingen uitgelegd hoe ik zo “gek” was 
geworden om daar te gaan staan. Daarvoor ben 
ik teruggegaan naar de zomer van 2012, het mo-
ment dat wij als gezin naar Bedum zijn verhuisd en 
voor het eerst in aanraking kwamen met toen nog 
de SJO Bedum. Een jaar later zijn ook de senioren 
gefuseerd. Het bestuur van toen tot en met het be-
stuur van nu hebben volgens mij een vereniging 
met “body” neergezet en met een duidelijke koers. 
Voor mij voelt dat als instappen in een rijdende 
trein. Ik was overigens niet direct enthousiast om 
deze klus te aanvaarden. In eerste instantie heb ik 
aangegeven dat ik het te druk had met andere be-
stuurlijke activiteiten. Na wederom te zijn gevraagd 
heb ik, mede vanwege de ontwikkeling, dat het 
aantal bestuurlijke taken na de zomer van 2018 
zou minderen, besloten om het spreekwoordelijke 
kijkje in de keuken te gaan nemen. Ik heb onder 
andere in de eerste helft van 2018 een aantal be-
stuursvergaderingen bijgewoond en werd in posi-
tieve zin verrast door de sfeer en toewijding binnen 
het bestuur. Voor mij één van de redenen om voor 
de zomer aan te geven, dat ik ervoor open stond 
om de functie van voorzitter te aanvaarden. Naast 
het feit dat ik het voetbalspelletje erg leuk vind, 
speelt voor mij verder mee, dat een vereniging als 
SV Bedum een zeer belangrijke maatschappelijke 
rol heeft binnen Bedum. Niet alleen op het punt 
van sportiviteit, maar ook zeker voor wat betreft de 
leefbaarheid. 

In de afgelopen weken is mij wel eens gevraagd wat 
de ambities zijn. Vervang het woord ambities voor 
uitdagingen en dan noem ik onder andere de ont-
wikkelingen rondom de MFA, het vrijwilligerswerk en 
de financiën. In die zin ligt er genoeg. Het is elk jaar 
weer een “ding” om de kosten en uitgaven in even-
wicht te houden. Vaak lukt het om tegenvallers op 
te vangen met meevallers. Maar wat als er een keer 
minder of geen meevallers zijn? Kortom, de in- en 
uitgaven blijven een voortdurend punt van aandacht. 
Op het gebied van vrijwilligers gaat er heel veel goed 
en daar mogen wij met z’n allen trots op zijn. Uitein-
delijk maken vele schouders licht werk. Er zijn ook 
punten van zorg, waaronder de bezetting van de kan-
tine. Het bestuur wil in ieder geval daar de komende 
maanden extra aandacht aan gaan besteden.     

Als ik toch een ambitie zou moeten noemen, ligt 
dat in de wens voor een zo breed mogelijke boven-
bouw binnen de jeugdopleiding. Een brede boven-
bouw is namelijk veelzeggend. Het geeft de moge-
lijkheid om te kunnen blijven selecteren, waardoor 
talentvolle jeugdspelers de overstap kunnen gaan 
maken naar een zaterdag 1, 2 of 3. Het geeft echter 
ook aan, dat wij er als vereniging in slagen om vanaf 
de onderbouw jeugdspelers over de volle breedte 
weten vast te houden en dat er op alle niveaus met 
veel plezier en enthousiasme wordt gevoetbald. Vol-
gens mij zat deze ambitie ook al in de bestemming 
van de rijdende trein waar ik ben ingestapt. Wordt 
vervolgd zou ik willen zeggen. 

Veel leesplezier en prettige feestdagen,
Jan-Jurjen Timmer en Martin Broekmans
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Vrijdag 23 november jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering van SV Bedum ge-

houden. Ruim 60 leden hadden de weg naar de kantine van ons sportcomplex 

gevonden. Ook mooi om te zien dat een aantal jonge leden van onze vereniging 

aanwezig was. Als bestuur willen we zeker gaan kijken, hoe we het voor onze jon-

gere leden aantrekkelijker kunnen maken om de ledenvergadering te bezoeken.

Terugblik op de Algemene Leden Vergadering 

Eén van de zaken die altijd aan de orde komt is het 
voorlezen van het Jaarverslag door de secretaris. Een 
lang verhaal, maar bij veel leden zeer gewaardeerd. 
Om ook de niet aanwezige leden hier deelgenoot 
van te maken, wordt dit Jaarverslag dan ook in deze 
terugblik opgenomen.
Wessel Hoekzema, lid van de Financiële Commissie, 
nam ons mee in de cijfers van het afgelopen seizoen. 
Waar voorafgaande aan het seizoen een tekort be-
groot was, kon het boekjaar 2017-2018  toch met 
een, zij het bescheiden, winst worden afgesloten. 
Hierna was het Jan Venhuizen, die namens de Kas-
controlecommissie (waarin verder Frans van Loenen 
en Jan Smit zitting hadden) hun verslag voorlas. Na 
het geven van enkele adviezen richting het bestuur, 
konden zij hun goedkeuring  geven aan de gepre-
senteerde jaarrekening en kon aan het bestuur de-
charge worden verleend.
André van Haag presenteerde de begroting voor het 
komende seizoen. Hij gaf een toelichting op de cij-
fers, die de aanwezige leden mee konden lezen in 
de hand-outs, die men bij binnenkomst kon krijgen. 
Aan het eind van zijn verhaal moest André helaas 
mededelen, dat we met een redelijk groot begro-
tingstekort het nieuwe seizoen in gaan. Daarbij wel 
de kanttekening makend, dat er toch mogelijk nog 
een aantal redelijke geldbedragen binnen kunnen 
komen, waardoor het tekort toch nog iets minder 
wordt. De aanwezige leden hadden geen op- of aan-
merkingen op de getoonde cijfers.
Na een korte pauze stonden de jubilarissen op de 
agenda. Mooi om te zien hoe ook dit leeft in de ver-
eniging. 

De volgende jubilarissen kregen een speld en een 
bos bloemen van de voorzitter;
25 jaar: Joep van Drie, Gerbrand Bolt, Arjan Steren-
berg en Bert Volders. 
40 jaar: Wilfred Bronsema en Bé Bultena. 
50 jaar: Tienko Agema, Jitze Medema en Ebel Nor-
den
70 jaar: Piet Lanting

Mooi om te zien dat Piet, 83 jaar inmiddels, met zijn 
zoon en schoondochter aanwezig was. Na mooie 
woorden van onze voorzitter gericht aan Piet, tevens 
ere-lid van onze vereniging, was er voor hem een 
staande ovatie van de aanwezige leden. Wat een 
mooi gebaar!
Tot slot was er een bestuursverkiezing. Martin Broek-
mans had, toen hij vorig jaar het stokje overnam, al 
aangegeven dat hij dit alleen voor een interim perio-
de wilde doen. In de persoon van Jan-Jurjen Timmer 
was iemand gevonden, die dit wellicht zou kunnen 
doen. Jan-Jurjen, van origine afkomstig uit Stedum, 
heeft geen verleden in het voetbal in Bedum en 
daardoor een uitgelezen kandidaat voor de rol van 
voorzitter van het bestuur. Jan-Jurjen heeft een aan-
tal maanden meegekeken in het bestuur en kwam 
tot de slotsom, dat het hem erg leuk leek dit te gaan 
doen. Namens het bestuur werd hij dan ook aan de 
leden voorgedragen als kandidaat. Nadat hij zichzelf 
aan de aanwezige leden had voorgesteld, werd Jan-
Jurjen unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van 
SV Bedum. De ruim 40 jaar oude voorzittershamer 
werd vervolgens door Martin aan Jan-Jurjen overge-
dragen. Wij wensen Jan-Jurjen natuurlijk ook langs 
deze weg heel veel succes met deze verantwoor-
delijke klus! Van Martin Broekmans nemen we nog 
geen afscheid. Hij blijft nog minimaal 1 jaar als be-
stuurslid actief. 
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Aan die nieuwe voorzitter was het vervolgens met-
een de beurt om de vergadering te sluiten. In een 
zeer gemoedelijke sfeer werd vervolgens, onder het 
genot van een drankje, nog geruime tijd nagepraat.
Als bestuur kijken we in ieder geval terug op een 
zeer goed verlopen ledenvergadering!
Zoals beloofd treft u hieronder het jaarverslag aan 
van het bestuur.

JAARVERSLAG SV BEDUM SEIZOEN 2017 -2018

Inleiding
Een vast onderdeel van de jaarvergadering is altijd 
het voorlezen van het jaarverslag van het voorbije 
seizoen. Vaak een redelijk lang verhaal, waarvan je 
je soms afvraagt, wie daar op zit te wachten. Maar 
toen ik de afgelopen periode zo hier en daar eens 
een balletje opgooide, dat dit onderdeel misschien 
wel eens zou moeten veranderen, was steevast het 
antwoord; “Nee man, niet doen. Dit is een leuk on-
derdeel!”
We kijken als bestuur terug op een mooi seizoen 
2017-2018. Qua organisatie staat het momenteel al-
lemaal goed. Ook sportief gezien kunnen we terug-
kijken om op een mooi seizoen, maar daarover later 
meer.
Het vrijwilligersbeleid, met name in organisatorische 
zin, is iets dat ons wel zorgen baart. Deze commissie 
is momenteel niet bemenst en dat is geen goede 
zaak. Volgende week hebben we als bestuur een ex-
tra avond belegd om over het vrijwilligersbeleid en 
de invulling daarvan uitgebreid in gesprek te gaan.
Waar we als bestuur bijzonder tevreden over zijn is 
het goede werk, dat in de jeugdafdeling wordt ver-
richt. Door de jeugdcommissie is een visie- en am-
bitierapport opgesteld, dat de leidraad is voor de 
vervolgstappen, die de jeugdafdeling de komende 
seizoenen wil maken. Het aanstellen van gediplo-
meerde jeugdtrainers en het zelf opleiden van jeugd-
trainers zijn één van de speerpunten uit dit rapport. 

Aan de invulling en uitvoering van de ambities van 
de jeugdafdeling hangt een prijskaartje, maar als we 
willen investeren in de jeugd en dus in de toekomst 
van SV Bedum, moeten we dit zeker doen. Daar staat 
tegenover, dat we ook bezig zijn om extra sponsors 
voor de jeugdafdeling vast te leggen.
Dit jaarverslag is opgebouwd uit informatie vanuit 
het bestuur en vanuit de commissies, die binnen de 
vereniging functioneren. Mijn dank gaat dan ook bij 
voorbaat uit naar een ieder voor de inbreng van dit 
jaarverslag. 
De financiële vraagstukken zijn apart geagendeerd 
en worden daarom door mij niet in dit jaarverslag 
opgenomen. 

Algemene zaken.

• Het bestuur
Het bestuur vergadert elke 2 weken op de dinsdag-
avond van 8 tot ca 10 uur. Deze vergaderingen vin-
den in een goed sfeer plaats, wat niet inhoudt, dat 
er soms niet stevig gediscussieerd wordt over onder-
werpen. En dat moet ook! 
Het bestuur bestaat uit 7 leden:  een voorzitter, se-
cretaris en penningmeester (die samen het dagelijks 
bestuur vormen) en bestuursleden technische za-
ken, jeugd, accommodatie en commissies. De laat-
ste maanden werd het bestuur aangevuld met een 
nieuwe beoogde voorzitter. 

• Kleding en materialen 
Na jaren van inzet voor de kledingcommissie heb-
ben Anton van der Sluis, Jeanine de Jong en Myriam 
Meijer aan het eind van het vorige seizoen aangege-
ven te stoppen. De vereniging heeft deze mensen 
hartelijk bedankt voor hun inzet in deze jaren.  Nog-
maals erg veel dank!!
Als er mensen stoppen, moeten er ook weer nieuwe 
komen. Het is de vereniging gelukt om hiervoor weer 
een aantal nieuwe mensen te vinden. Op dit mo-
ment zijn er binnen de commissie 4 personen actief. 
Een aantal van deze personen hebben op een ander 
vlak hun sporen voor de vereniging al verdiend. Het 
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is dan ook mooi te zien, dat zij zich ook voor deze commissie  
weer belangeloos inzetten. Dit heeft geleid tot digitalisering 
van de voorraden, een overzichtelijk vertrek met materialen 
(’t Korfke) en up to date ballenhokken met de benodigde 
materialen.
Angelique Bouwman en Karin Ahlers zijn verantwoordelijk 
voor de kleding van de jeugd en jeugdtrainers.  
Anton Senneker en Richard Ahlers zijn verantwoordelijk voor 
alle kleding senioren en materialen voor trainingen en wed-
strijden.  
De data van de openstellingen en overige info m.b.t. kleding 
en materialen worden vermeld op de website van Bedum. 
Verantwoordelijk bestuurslid is Gurbe Laninga.

• De scheidsrechterscommissie heeft het afgelopen seizoen 
bij 415 wedstrijden, waarbij de KNVB geen scheidrechter 
had aangesteld, een verenigingsscheidsrechter kunnen aan-
stellen. Het betreft hier 116 seniorenwedstrijden en 297 ju-
nioren- en pupillenwedstrijden. Dit betekent minimaal 10 
arbiters met uitschieters naar 20 arbiters voor een weekend.
Binnen het scheidsrechterscollectief zijn er momenteel 13 
scheidsrechters, die zeer regelmatig, bijna elke week, de 
wedstrijden bij de senioren en de hogere jeugdteams flui-
ten.
De arbiters van het scheidsrechterscollectief,  die gemiddeld  
minimaal twee wedstrijden per maand beschikbaar zijn, krij-
gen vanuit het bestuur een scheidsrechterstenue.
Daarnaast zijn er nog zo’n 10 tot 15 scheidsrechters, die ook 
af en toe worden ingezet. Dit zijn vaak nog actieve leden van 
seniorenteams en leden van Walking Footbal. 
De scheidsrechterscommissie zou toch nog graag zien, dat 
er bij onze actieve leden nog wat meer leden zouden zijn, 
die in voorkomende gevallen een wedstrijd zouden willen 
fluiten. Aangezien niet alle scheidsrechters elk weekend be-
schikbaar zijn, groeit de noodzaak om  een aantal arbiters 
achter de hand te hebben.
Verder beschikt de vereniging nog over 8 gediplomeerde 
pupillenscheidsrechters, die de wedstrijden bij de JO-11 pu-
pillen elke week in goede banen leiden. Bij de JO-8, JO9 
en JO10 pupillenwedstrijden wordt het spel geleid door een 
spelbegeleider. Ook hiervoor kan een cursus worden ge-
volgd.
In het afgelopen jaar hebben een viertal leden van onze ver-
eniging de cursus voor Verenigingsscheidsrechter voor Vrou-
wen met succes afgerond. Er zijn binnen onze vereniging 

verder ook nog voldoende mogelijkheden om een cursus 
te volgen om zodoende nog beter onze leden te kunnen 
begeleiden.
• De activiteiten commissie heeft ook dit jaar weer een groot 
aantal activiteiten georganiseerd, zoals de nieuwjaarsrecep-
tie, de seizoenafsluiting en verschillende feesten, zoals het 
Oktoberfest. Na 8 jaar hebben Ruben Geertsma en Wilco 
Stolwijk aangegeven er uit te willen stappen. Bedankt man-
nen voor jullie geweldige inzet. Met Marjolijn Smit, Evelien 
Bronsema en Inge Meijerink is er weer een leuk team, al kan 
er best nog enige aanvulling bij. Dus als je mee wilt helpen 
bij leuke activiteiten, meld je dan aan! 

• Communicatie
SV Bedum beschikt over veel communicatiekanalen waar 
gebruik van wordt gemaakt. Onder andere wordt er zeer in-
tensief gebruik gemaakt van onze website, die recent een 
upgrade heeft gehad. Het aantal bezoekers op de site is fors. 
Het past wel niet helemaal in een terugblik op het afgelo-
pen jaar1, maar ik wil toch noemen, dat er een groep jonge 
leden is opgestaan om als webteam de site helemaal up to 
date te houden.
De facebookpagina van SV Bedum wordt goed gevolgd en 
ook het  twitteraccount staat in de aandacht .
Wat altijd blijft is ons clubblad Langs de Lijn en onze presen-
tatiegids. Veel tijd en energie wordt daar elke keer in gesto-
ken. Zowel het clubblad als de presentatiegids hebben de 
uitstraling van magazine. De inhoud is gebaseerd op achter-
grondinformatie en kennismaken. De meest up to date info 
staat op de website. Dat komt ook, omdat ons clubblad 5 
keer per jaar uitkomt. 
We kunnen bijzonder trots zijn op onze presentatiegids. Ook 
dit seizoen werd hij conform planning uitgeleverd en daar is 
menig uurtje in gaan zitten. 

• Accommodatie
Door het bestuurslid accommodatie, André van Haag, is het 
afgelopen seizoen door middel van een vaste rubriek in ons 
clubblad “Langs de Lijn” regelmatig aandacht geschonken 
aan alle zaken, die betrekking hebben op de accommoda-
tie. In het kader van de ontwikkelingen m.b.t. de MFA (Multi 
Functionele Accommodatie) is het steeds opnieuw keuzes 
en/of afwegingen maken welke inspanningen en kosten er 
“nog” worden gemaakt in de huidige accommodatie. Echter 
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met name door de inzet van vele vrijwilligers en ter-
reinbeheerders zijn we in staat om iedereen zo goed 
mogelijk te faciliteren. Kortom het gaat best lekker 
op dit front.

Verslag Technische commissie

Seizoen 2017-2018 senioren, 7x7 en vrouwen 
Het seizoen 2017/2018 is gestart met zeven zater-
dag seniorenteams, drie zondag senioren teams, 
drie vrouwen teams. Daarnaast hebben wij een  gro-
te jeugdafdeling, zaalvoetbal en  Walking- Voetbal. 
Deze onderdelen hebben hun eigen verslag. 
Voor het zaterdag 1 team is een nieuwe hoofdtrai-
ner aangesteld in de persoon van Remy van der 
Wal. De spelersgroep bestaat uit een mix van gere-
nommeerde  spelers, die jaren in de eerste klasse 
hebben gevoetbald en jeugdig talent uit onze ei-
gen opleiding. Deze mix leverde ons dit seizoen 
het kampioenschap in de 2e klasse op. Dit kampi-
oenschap werd op de laatste dag in het duel met 
Omlandia beslist. Bedum won van Omlandia en de 
grote concurrent Pelikan S verloor uit bij Groen Geel. 
 
In dit seizoen ging zaterdag 1 en 2 samen op trai-
ningskamp in Marbella. Zowel sportief als in de on-
derlinge verbinding was dit een groot succes. 
Na een verdiend kampioenschap in het seizoen 
2016-2017 speelt  zaterdag 2 dit seizoen in de re-
serve hoofdklasse. Dit vond tot de winterstop plaats 
onder leiding van Dick Visser, die van Zondag 1 naar 
Zaterdag 2 is verhuisd. Vanaf de winterstop heeft Ri-
chard de Boer het stokje van Dick Visser overgeno-
men. Van Dick is toen in onderling overleg afscheid 
genomen. Zaterdag 2 was een team, dat grotendeels 
bestond uit jonge voetballers en had één doel, na-
melijk klassenbehoud. Een deel van de ervaren spe-
lers van vorig jaar had aangegeven een stapje terug 
te willen doen. Dit hield  in dat er een zware taak 
rustte op de veelal jonge jongens. Het werd dan ook 
geen succesvol, maar wel een leerzaam jaar.  Helaas 

was degradatie aan het einde van dit seizoen een 
feit. Blessures en werk zorgden ervoor, dat ze weke-
lijks moeite hadden om een representatief team op 
de been te krijgen.
Zondag 1 trad onder leiding van de nieuwe trainer 
Abel Darwinkel  aan in de 4e klasse.  Diverse spelers 
van het team van vorig seizoen hadden hun heil el-
ders gezocht en zijn vervangen door spelers, die in het 
verleden ook al verbonden zijn geweest aan de vereni-
ging. Dit waren voornamelijk jongens uit onze eigen 
opleiding met roots in Bedum. Abel heeft met zondag 
1 nacompetitie afgedwongen, hetgeen ook een prach-
tige prestatie was. Helaas leidde dit niet tot promotie.
Als gevolg van degradatie in het vorige seizoen 
heeft het team van vrouwen 1  een stapje moeten 
terugdoen naar de derde klasse. Onder leiding van 
hoofdtrainer Robert Eimers werd het seizoen aange-
vangen . Ook in dit team hadden een aantal ervaren 
speelsters besloten een stapje terug te doen, maar 
gelukkig gold dat ook hier een aantal getalenteerde 
speelsters deze plekken kunnen opvullen. Vrouwen 
1 heeft lang meegedaan om de promotie en ook de 
speelsters hebben een goede ontwikkeling gemaakt. 
Helaas was VVK te sterk in de strijd om de promotie 
na de 2e klasse.
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Naast de standaard elftallen en zaterdag 2 werd er 
het afgelopen seizoen door de rest van de senio-
ren en vrouwen uiteraard ook weer gestreden op 
de groene velden. Met wisselend succes werd het 
einde behaald. Waar op papier voldoende spelers 
per team  aanwezig waren, was de praktijk weerbar-
stiger. Kunstgrepen moesten worden uitgehaald om 
teams op de been te krijgen. Dit leidde er zelfs toe 
dat zondag 2 na een paar wedstrijden uit de compe-
titie is gehaald. 
Het 7x7 voetbal  speelt met 3 teams in de com-
petitie. Uiteraard is het voetbal bij deze teams nog 
steeds belangrijk, maar is het nazitten ook een we-
zenlijk onderdeel van deze voetbalvorm. Af en toe 
vroegen mensen, die op zaterdagochtend naar het 
werk gingen, zich af wat er in de kantine te doen 
was, omdat de lichten nog brandden. Nabespreken 
kan soms lang duren.
Naast het voetbal kenmerkte het seizoen zich 
door de gezelligheid in de kantine na de wed-
strijden. Spelers en supporters bleven met el-
kaar (lang) nazitten om ervaringen uit te wisselen.  
De promotie van zaterdag 1 was een welkom ca-
deau, dat van te voren niet voorzien was. Een mooi-
ere afsluiting van het seizoen konden wij ons niet 
wensen. Namens de technische commissie wordt 
iedereen bedankt, die zijn of haar bijdrage aan dit 
seizoen heeft geleverd

Zaalvoetbal
In het seizoen 2017/2018 waren er 7 zaalvoetbal-
teams voor SV Bedum actief. Allen acterend op hun 
eigen recreatieve niveau. Uitschieter naar boven 
was Bedum 3, dat onder bezielende leiding van 
Joran Arends alle andere ploegen de baas was. Be-
dum 3 is een jonge ploeg, die 50 minuten lang ex-
treem veel energie en inzet in een wedstrijd stop, 
waarbij er qua voetbal ook een aantal rustpunten 
zijn, zodat het kampioenschap terecht hun deel 
was.

Bedum 2 schoot uit de startblokken en stond snel 
mede bovenaan. Zou het dan eindelijk in deze derde 
klasse, na meer dan 20 jaar? Maar richting het einde 
gingen er toch nog wat wedstrijden verloren, waar-
door Bedum 2 op een keurige plek bovenin de mid-
denmoot terecht kwam.
Voor Bedum 7 gold hetzelfde, hoewel zij de race nog 
iets langer volhielden. Waar tegen de concurrenten 
wel punten gepakt werden, werden een paar onno-
dige nederlagen tegen zogenaamd minder goden, 
het team fataal. Net niet.
Ook voor Bedum 6 was het weer net niet. Qua ver-
liespunten gedeeld kampioen, maar door een min-
der doelsaldo en het niet uitspelen van de competi-
tie ook hier geen kampioenschap, maar een tweede 
plek.
Bedum 8 (dit jaar was er geen Bedum 4) heeft het 
traditiegetrouw lastig gedurende een seizoen. Wel 
werden er zoals gebruikelijk een paar puntjes gepakt 
en daarmee een belangrijk doel bereikt
Bedum 5 is een groep enthousiaste jonge honden, 
die bij vlagen leuk voetballen, maar ook nog wel 
eens de rust willen verliezen. Dat komt dan niet ten 
gunste aan het spel, waardoor er naast de verschil-
lende overwinningen, ook wel eens wat punten ver-
loren gaan. 
Bedum 1 bestaat uit een aantal mensen, die al wel 
langer in Bedum voetballen, maar  weinig binding 
met Bedum hebben. De hoofdklasse was duidelijk 
een maatje te groot, waardoor zij het huidige sei-
zoen in de eerste klasse spelen. 
Voor het huidige seizoen 2018/2019 zijn er 7 teams 
ingeschreven. Er is de afgelopen jaren een duidelijke 
trend waarneembaar, dat het aantal zaalvoetbal-
leden terugloopt, waarbij de meeste teams ook al 
weer enige jaren samen spelen. We zullen moeten 
afwachten wat de komende jaren brengen. 
Afgelopen jaren bleek het heel moeilijk om een 
competitie uit te spelen. Er werd te makkelijk afge-
zegd en op het laatste was er geen speelruimte om 
de niet gespeelde wedstrijden alsnog te spelen. Dit 
was voor iedereen binnen het zaalvoetbal een doorn 
in het oog ….en daarom heeft de KNVB op dit punt 
de teugels behoorlijk aangetrokken. Tot dusver lijkt 
deze aanpak te werken. Er worden amper nog wed-
strijden afgezegd en de meeste ploegen liggen qua 
aantal wedstrijden keurig op schema.

Walking Football
Walking Football zit bij de SV Bedum nog steeds in 
de lift. De 35 mannen en de 12 vrouwen genieten 
elke week weer enorm van onze wijze van voetbal-
len, die landelijk iets afwijkt. Wij mogen zonder bal 
rennen; landelijk mogen ze maximaal snelwandelen. 
Wij kiezen voor deze speelwijze, omdat het natuurlij-
ker is en we niet geforceerd hoeven te snelwandelen. 
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Wekelijks is er een zeer goede trainingsopkomst en 
wordt er genoten van het sociale samenzijn en het 
voetballen. De SV Bedum heeft één van de grootste 
Walking Football afdelingen in Nederland.
Tweederde van de Walking Footballspelers is regel-
matig actief als vrijwilliger voor de SV Bedum.
Naast het feit dat het nieuws over de Afdeling Wal-
king Football telkens te vinden is in de uitgaven van 
Langs de Lijn, is het bezoek van een negental spelers 
aan Iran wel een hoogtepunt geweest. De SV Be-
dum heeft Walking Football daar op de kaart gezet 
en er wordt vermoedelijk zelfs een straatnaam naar 
Bedum vernoemd. 
Het ledenaantal bij de vrouwen is terug gelopen van 
14 naar 12 speelsters. Dit heeft te maken met ver-
huizingen en verandering van werk. Desalniettemin 
staat het plezier in het voetballen elke donderdag-
middag hoog in het vaandel. 

Jeugd Commissie
Aan het begin van seizoen 2017-2018 was de sa-
menstelling van de Jeugdcommissie van SV Bedum 
als volgt:
• Vincent Geerling (voorzitter)
• Tonnie Bonder
• Chris Glastra van Loon
• Rian Arends
• Kick Mulder
De Jeugdcommissie heeft eens per twee weken op 
de dinsdagavond vergaderd.
De JC heeft aan het begin van het seizoen een al-
gemene ouderavond georganiseerd. Doel van deze 
ouderavond was om ouders kennis te laten maken 
met de kaderleden en om inzicht te geven in het 
jeugdbeleid.
Tevens is er aan het begin van het seizoen, halver-
wege en aan het eind van het seizoen een jeugdlei-
dersbijeenkomst geweest.

Competitie
SV Bedum is het seizoen begonnen met 4 meiden-
teams (MO17, MO15, MO13, MO11), 10 junioren-

teams (3x JO19-junioren, 3x JO17-junioren en 4x 
JO15-junioren) en 14 pupillenteams (3x JO13-pu-
pillen, 5x JO11-pupillen, 1x JO10-pupillen, 3x JO9-
pupillen en 2x JO8-pupillen). 
Verder heeft SV Bedum ook met een aantal Mini-
Pupillen teams meegedaan aan de door de KNVB 
georganiseerde MP-competitie.
Elk jeugdteam had een eigen trainer, die de training 
van het team verzorgde. Daarnaast had elk jeugd-
team één of meerdere jeugdleiders.
Meerdere jeugdteams van SV Bedum mochten zich 
aan het eind van de najaars- of voorjaarscompetitie 
kampioen van hun poule noemen. Al deze teams 
zijn beloond met patat, een drankje en een herin-
neringsmedaille.

Technisch Kader
In het seizoen ’17-’18 was het Technisch Hart Jeugd-
opleiding SV Bedum verantwoordelijk voor het voet-
baltechnisch beleid binnen de jeugdafdeling. Het THJ 
bestond in ’17-’18 uit Technisch Jeugdcoördinatoren 
Remy van der Wal en Jelmer Meinardi, algemeen co-
ordinator jeugdvoetbal Rian Arends en coördinator 
jeugdopleiding Vincent Geerling. 
Binnen het THJ zijn zaken als het teamindelingsbe-
leid, aansturen en opleiden van trainers en de orga-
nisatie van thema-avonden voor jeugdtrainers voort-
gekomen. 

Jeugdactiviteiten
Door de Jeugdactiviteitencommissie zijn weer een 
aantal evenementen voor de jeugd georganiseerd, 
zoals een Sinterklaasfeest en de seizoensafsluitende 
zeskamp en footgolf.
Naast de activiteiten van de JAC zijn er ook activitei-
ten voor de jeugd georganiseerd, zoals Klokje Rond, 
eindejaarszaalvoetbal, 4x4 toernooi op Goede Vrij-
dag, FIFA 18-toernooi en een vriendjestoernooi. 
Tijdens de winterstop hebben de meeste jeugd-
teams van SV Bedum meegespeeld in de Wintercup, 
een zaalvoetbalcompetitie tussen meerdere noorde-
lijke verenigingen.



Twintig vrijdagmiddagen is de pupillenvoetballertjes 
van SV Bedum de mogelijkheid geboden, om een 
keer extra te trainen, met de nadruk op techniektrai-
ning, bij SV Bedum Skills.
Op 9 en 10 juni 2018 is het SV Bedum Klaverblad 
Verzekeringen Jeugdtoernooi georganiseerd. Meer 
dan 150 teams in de leeftijdscategorieën onder-17 
tot en met onder-7 hebben deelgenomen aan ons 
toernooi. Het toernooi kende een zeer sportief en 
succesvol verloop en de commentaren van de deel-
nemende teams waren zeer lovend.

Commerciële Commissie
De commerciële commissie van SV Bedum bestaat 
uit Bé Dijk, Joran Arends, Johan van de Veen, Gonnie 

Smit, Coen Prins en Martin Broekmans.
Onlangs hebben we afscheid genomen van Inge 
Kamphuis en Frank Roorda als lid van de CC.
Via deze weg willen we jullie bedanken voor het vele 
werk en jarenlange inzet.
De CC heeft als belangrijkste doel om zoveel mo-
gelijk sponsoren te werven en uiteraard ook om 
bestaande sponsoren te behouden. De sponsoren 
worden als blijk van waardering ook een keer per 
jaar uitgenodigd voor een gezellige avond, waarbij 
ook vaak een aansprekende spreker aanwezig is.
Het afgelopen seizoen is er een forse toename van 
het aantal reclameborden langs het hoofdveld ge-
realiseerd en zijn we met verdere uitbreiding  druk 
bezig. De adverteerders, in zowel de Presentatiegids 
als ons clubblad Langs de Lijn, zijn in vergelijking met 
vorig seizoen, verder gestegen.
Verder mogen wij ons gelukkig prijzen, dat we qua 
shirtsponsoring een goede verdeling binnen de club 
hebben en dat in het najaar onze nieuwe website de 
lucht in is gegaan. Al met al ontwikkelingen die de 
mogelijkheden voor sponsoring vergroten.

Nogmaals met  dank aan de inbreng vanuit de di-
verse commissies, tot zover het jaarverslag van de 
SV Bedum.

Namens het bestuur van SV Bedum
Jelle Prins, secretaris
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Het slagersvak is duidelijk veranderd ten opzichte 
van vroeger, zegt Willard Havinga, compagnon 
van Thonny en Ina Teerling van Slagerij Teerling. 
Vroeger kwamen mensen vooral naar de slager 
voor een stukje vlees. De moderne slager biedt 
meer dan dat. Willard: “Vanuit onze eigen wor-
stenmakerij verkopen we vijfhonderd kilo worsten 
per week. Denk aan de droge worstsoorten, le-
verworst en grilworst, gehaktballen en slavinken, 
schouderham en boterhamworst. Naast vlees en 
worst verkopen we onder andere allerlei kleine 
hapjes en complete maaltijden. Ook verzorgen we 
catering, barbecues en relatiegeschenken”. 

Alles wordt zelfgemaakt bij Slagerij Teer-
ling. Naast Willard staat een grote stapel 
potten zelfgemaakte soep. In de ruimte 
hiernaast pruttelt, onder drogende ham-
men, een grote pan mosterdsoep. De 
soep staat altijd vers in de winkel en gaat 
in relatiegeschenken voor kerst, waarvoor 
net een grote order is binnengekomen. 
Alles zelf maken is zeer arbeidsintensief, 
zegt Willard. Maar dat wordt gewaar-
deerd, want het is altijd druk in de winkel. 
In de week voor kerst is het zelfs zo druk, 
dat iedereen wordt ingezet, ook familie. 
“Afgelopen jaar waren we de dag voor 
kerst tot kwart over vijf ’s nachts bezig en 
toen waren we nog niet klaar. Ik heb ie-
dereen toch maar naar huis gestuurd om 
nog even te slapen. Om zeven uur begon-
nen we weer en we zijn bezig geweest 
tot kerstavond. Ik vind zelf de zomer pret-
tiger. Dan is het vanaf de catering van het 
Bedrijvenvoetbal druk met onder andere 
barbecues, maar anders druk, meer constant.” 

In het nieuwbouwplan voor het winkelcentrum 
komt Slagerij Teerling op de plek van het oude po-
litiebureau, waar nu Charitas zit. Daar wil Willard 
graag een open keuken, zodat mensen kunnen 
zien hoe alles zelfgemaakt wordt. Ook lijkt het 
hem leuk om meer workshops te geven, daar is 

nu geen ruimte voor. “In de nieuwe slagerij willen 
we onze klanten nog meer gemak bieden. Onder 
andere door de mogelijkheid om te lunchen of 
een warme maaltijd mee naar huis te nemen. Ik 
denk dat wij alles in huis hebben voor een goede 
eetgelegenheid.”

www.slagerijteerling.nl
De Vlijt 10b
050-3014018
info@slagerijteerling.nl

Willard Havinga is mede-eigenaar van Slagerij Teerling. Hij heeft grote plannen 

voor de slagerij, die in de nieuwbouw van het Bedumer centrum komt. Een open 

keuken, eetgelegenheid, workshops… “Superleuk, al die grote kansen.”

SPONSOR AAN HET WOORD

Slagerij Teerling - Alles zelfgemaakt

Op de foto v.l.n.r.: Thonny Teerling, Amy Wietsma, 
Ina Teerling, Marianne Terpstra, Roelof Top, Gerine 
Hoorn, Gerben Land, Olaf Pomp, Willard Havinga, 
Willemijn Korthuis
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Stationsweg 41
9781 CG  BEDUM
050 3013036
www.russchen.org

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum  T (050)3013074
E dietvorst@dietvorst.nl

Al meer dan 40 jaar
dé expert in installatietechniek!

 
Stationsweg 7 - 9,  
Tel: 050 - 301 24 08

Stationsweg 8
9781 CH Bedum

Tel. 050 - 3012221

Autobedrijf Velting

Stationsweg 32-34 
9781 CJ Bedum 

050 3010399

KrijgsheldKrijgsheld
BloemenhuisBloemenhuis

www.beaunouveauwonen.nlStationsweg 29
9781 CG  Bedum
050-3012271
info@haan-bedum.nl
www.haan-bedum.nl

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum
Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum
Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

ANDREA SMIT Makelaardij o.g.
Stationsweg 19 9781 CE  Bedum
Telefoonnummer 050 - 301 51 52
E-mail info@andreasmit.nl
website www.andreasmit.nl

BartBedum.nl
Elektro- serviceshop
verkoop, reparatie en installatie

Storing?
Meld het via de website!

Stationsweg 1, 9781 CE Bedum
06 - 376 45 921 / 050 - 301 23 00 bart@bartbedum.nl
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Wekelijks op afspraak zitting in Bedum, 
Stationsweg 19.
Huisbezoek in overleg mogelijk. 

T 0594 500 959
www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

Stationsweg 32-34 
9781 CJ Bedum 
050 3010911

Joustra
Schoen- en sleutelservice

Stationsweg 24, Bedum
Tel. 050 - 301 51 07
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SPONSOR AAN HET WOORD

LMB Rutgers

Ewold Oostmeijer, eigenaar van Landbouwmecha-
nisatiebedrijf (LMB) Rutgers, weet nog goed, dat hij 
bijna vijftig jaar geleden, samen met zijn tweeling-
broertje, lid werd van CVVB. Zijn eerste paar voet-
balschoenen had stalen neuzen en kostte zeve-
nenhalve gulden. “Vanaf mijn eerste wedstrijd ben 
ik keeper geweest. Rond mijn vijftiende maakte 
ik mijn debuut in het eerste elftal.” Tegenwoordig 
speelt Ewold zelf niet meer. Met zijn bedrijf spon-
sort hij het seniorenteam van SV Bedum door het 
van kleren te voorzien.

De geschiedenis van LMB Rutgers gaat nog verder 
terug dan de start van Ewolds voetbalcarrière. Al in 
1935 legde een smid met de achternaam Slagter 
op Ter Laan de basis van het bedrijf met het be-
slaan van paarden. Vanaf de jaren zeventig kwa-
men melkmachines en John Deere tracktors in het 
assortiment van het bedrijf. In 1976 nam Jaap Rut-
gers het bedrijf op Ter Laan over. Ewold begon hier 
in 1980 als magazijnmedewerker. In 1990 verhuis-
de Rutgers naar de boerderij aan de Stedumerweg. 
Sinds 2008 is Ewold eigenaar. “In 2000 hebben 
we de laatste melkmachines weggedaan. Wat we 

Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers, aan de Stedumerweg 3 in Bedum, 

is voor veeboeren hét adres voor de aanschaf en reparatie van tracktors 

en werktuigen.

nu vooral doen, is het verkopen en repareren van 
landbouwtracktoren en werktuigen en alles wat 
met deze machines te maken heeft.” 

LMB Rutgers verkoopt en repareert onder andere 
machines van John Deer en JCB. Wanneer een 
veeboer een defecte machine heeft, komen mede-
werkers deze ter plekke repareren. Naast een groot 
magazijn boordevol onderdelen is er een winkel 
in de voormalige koeienstal van de boerderij, waar 
onder andere speelgoed, tuinbenodigdheden, ge-
reedschap, producten voor de veehouderij en vee-
geneesmiddelen te verkrijgen zijn. De winkel gaat 
sinds anderhalf jaar op zaterdagmiddag om 13.00 
uur dicht. Ewold: “Jonge boeren willen ook tijd 
doorbrengen met hun gezin. En terecht. En zo kan 
ik weer eens bij voetbal kijken!”

www.rutgersmechanisatie.nl
Stedumerweg 3, Bedum
050-3013037
info@rutgersmechanisatie.nl
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Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging



Go4fitness Bedum
info@fitness-bedum.nl
050-301 25 04 / 050-820 02 52

Gert Onnes 
Hallo ik ben Gert Onnes, kapper en eigenaar van 
3 kapsalons in Groningen. Naast mijn, meer dan 
fulltime, job kun je mij al 20 jaar 4x in de week vinden 
in Go4fitness. Vooral naast mijn intensieve baan vind 
ik het belangrijk om stoom af te blazen. Naast 
krachtsport maak ik gebruik van een personal trainer 
door middel van 1 op 1 training in het kickboksen. 
Juist niet in een groep maar afgetemd puur op 
mijzelf. Go4fitness... zeker ook iets voor jou!

Lotte Bolhuis
Hoi ik ben Lotte Bolhuis afgestudeerd en nu heb ik een 
jaartje vrijaf genomen. Mijn passie is het 
kunstschaatsen waarin ik inmiddels bij de top van 
Nederland behoor. Om de top te bereiken ben ik een 
jaar geleden in zee gegaan met Go4fitness. Bij 
Go4fitness maak ik gebruik van een personal trainer 
die ook uit de topsportschaatsen komt en mij verbetert 
in krachttoename. Daardoor dit jaar een 2de plaats 
behaalt en op jacht naar een 1ste plek. Ben jij ook een 
nummer 1?... Go4fitness!    

Wil jij minder lichaamsgewicht?       
                       Wil jij van je medicijnen af ?
                                        Wil jij van je insuline af ?

Ben jij een diabeet of ken jij iemand met type diabetes type 2? Geef hem of haar nu 
op voor het 12-weeks ‘Fit en vitaal diabeten programma’ onder leiding van een diëtist 
en een fysiotherapeut! (deelnemers uit vorige groepen hebben zeer goede resultaten 
behaald in vermindering van gewicht/gebruik van medicijnen).

Opgave of informatie:   diëtist Sybren van der Meer 
info@svdmcoach.nl  / 06-155 298 42

Go4fitness Groningen
info@go4fitness
050 - 571 81 44
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Go4fitness is een boutique club met oog voor verschillende sporten onder 1 dak. Een uit passie 
geboren old school gym met een vleugje 2018 er overheen. Een plek waar de topsporter de 
recreant de fijne kneepjes bijbrengt, een plek waar old school fitness verbonden is met de 
nieuwe rages functie fitness, cardio boxing, kickboks- & MMA-clinics. Sporters met een doel, 
rauw maar o zo verfrissend... dat is de Go4fitness club! 

> Informeer naar ons 12 weekse Fit en vitaal diabeten bewegingsprogramma! 
> Informeer naar onze 30 minuten workout voor wie echt geen tijd heeft!

KWALITEIT ONDER HET DAK VAN GO4FITNESS:
> FYSIOTHERAPIE - ‘DE BUREN’  
> FYSIOTHERAPIE - ‘FYSIOSTAD GRONINGEN’    
> DIETIST -  SVDM COACH  
> GO4SUN – LUXURA X7 BANKEN  
> NAMASTE - HOLISTISCHE MASSAGE
> PERSONAL TRAINERS – JERRY, SYBREN, PAULO, SEVAN      
> HARIMAU FIGHTCLUB - CONTACTSPORTEN

1 ABONNEMENT, MOGELIJKHEID OM TE SPORTEN IN 2 GO4FITNESS CLUBS  !
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Op zaterdag is het op reguliere speeldagen een 
drukte van belang op ons sportcomplex. Het is geen 
uitzondering, dat er op de zaterdagochtend meer 
dan 15 wedstrijden worden gespeeld. Dat zijn dertig 
teams, vijftien scheidsrechter en veel begeleiders en 
supporters. Om alles op zaterdagochtend in goede 
banen te leiden, zijn veel vrijwilligers nodig. En geluk-
kig beschikt de vereniging over veel mensen, die de 
club een warm hart toedragen en zich inzetten!
Al rond 7.00 uur gaat de deur van de kantine open. 
André van Haag of Tonnie Bonder openen het ge-
bouw. Verwarming aan, koffie zetten, broodjes sme-

ren, muziekje erbij. Het is nog stil in de kantine, 
maar de voorbereidingen zijn al in volle gang….
Rond 7.30 arriveert de eerste kantinemedewerker. 
Ook de beide ‘bestuursleden van dienst’ melden 
zich. Zij bemensen de bestuurskamer en zorgen 
voor een warm welkom op ons sportpark voor onze 
gasten: leiders tegenpartij, scheidsrechters, scouts, 
begeleiders, rapporteurs, etc.  
Maar eerst aan de bak: negen vlaggen ophangen, 
thee en koffie klaarzetten, ARGO gebouw openen, 
de papiercontainer openen, hekken open doen. 
Dan staat alles klaar. Laat de gasten maar komen… 
Rond 8.00 uur komen de eerste gasten en de lei-
ders van de thuisploegen melden zich. Vooral tus-
sen 8.30 en 12.00 uur is het een drukte van jewel-
ste. Zeker als er veel zeventallen thuis spelen. 
De gastvrijheid staat bij SV Bedum hoog in het vaan-
del. Geranda van der Ark is verantwoordelijk voor 
het schema van de ‘bestuursleden van dienst’ en zij 
beheert de app-groep. 
Anno Loonstra, Chris Glastra van Loon, Froukje 
van Zanten, Klaas Harm Snitjer, Petra Makkes, Wim 
Heemstra, Jeroen Hofman, Diana Laninga, Jeroen 
Berghuis, Alfred van der Ploeg, Henk Alsema, Janine 
Renkema, Rob van Haag en Peter van Dijken. Het 
mag wel eens gezegd worden!

Altijd een warm welkom bij SV Bedum
“Wat geweldig hoe we op het sportpark in Bedum zijn ontvangen. Vriendelijke mensen 

in de kantine en een uitstekende ontvangst in de bestuurskamer!” We horen het best 

vaak van collega’s, vrienden, familie, die met de tegenstanders in Bedum op bezoek 

komen om te voetballen.  Het mag wel eens gezegd worden ….

Geranda van der Ark (rechts) geflankeerd door 
Petra Makkes in de bestuurskamer.

Het deelnemersveld van het 16e Zaalvoetbalgala in Be-
dum is compleet. Het bestuur van de organiserende 
stichting Bedrijvenvoetbal is er klaar voor. Kom jij ook 
kijken in de kerstvakantie in de sporthal?

Het niveau van het Bedrijven zaalvoetbaltoernooi in Bedum 
ligt hoog. Spektakel en veel doelpunten zijn verzekerd. Het 
evenement staat garant voor sportiviteit, entertainment en 
gezelligheid. Alle avonden is de entree gratis.
Sporthal de Beemden is op 21, 22, 27, 28 en 29 decem-
ber het decor van het spectaculaire Univé Bedrijvenzaal-

voetbal gala. Zestien bedrijven uit Be-
dum en omgeving gaan strijden om 
de prijzen. Wie volgt JAHEKO op als 
winnaar van de vorige editie? De poulewedstrijden begin-
nen op vrijdag 21 december. De wedstrijden beginnen 
elke avond om 19.00 uur. De finale avond is op zaterdag 
29 december. DJ Alexander van Dellen van AVD Enter-
tainment verzorgt de muzikale omlijsting. Ook is dan de 
bekendmaking van de artiesten die zijn gecontracteerd 
voor de zomereditie van het bedrijvenvoetbal op 21 en 
22 juni 2019. 

16e ZAALVOETBALGALA BEDUM 
BELOOFT SPEKTAKEL



SP RTHUIS WINSUM

VOETBAL OOK DIT HET SEIZOEN
MET DE JUISTE SPORTARTIKELEN VAN:

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

Onder andere de merken:
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Via deze weg wil de commerciële commissie de 
sponsoren graag op de hoogte brengen van het 
feit dat Coen Prins is toegevoegd aan onze com-
missie. Coen zal zich bezighouden met het contact 
tussen de vereniging en de bestaande sponsor-
relaties. Hij zal gaan fungeren als een contactper-
soon voor sponsoren met vragen of opmerkingen 
over de sponsoring.  In dit artikel stelt Coen zich 
even kort voor aan de hand van een leuke vragen-
lijst. 
 
Naam 
Coen Prins 
 
Leeftijd 
22 jaar 
 
Woonplaats 
Bedum 
 
In het dagelijkse leven? 
Leidinggevende bij Jumbo Supermarkten en stu-
dent Small Business en Retailmanagement 
 

Binding met de vereniging? 
12 jaar actief als veldspeler bij meerdere elftallen 
van CVVB en later SV Bedum. Sinds dit jaar actief 
als zaalvoetballer bij SV Bedum. Lid van het nieu-
we Webteam en sinds kort dus ook van de com-
merciële commissie. Daarnaast is Coen zijn vader 
secretaris van SV Bedum en speelt zijn stiefbroer 
Nick in het eerste elftal. 
 
Houdt van? 
Vakanties in Italië, tijd doorbrengen met vrienden 
en zijn vriendin, voetbal, FC Groningen, familie en 
lekker eten. 
 
Waarom deze functie? 
Ik werd een tijdje geleden benaderd voor deze rol 
bij de commerciële commissie. Het lijkt mij een 
leuke uitdaging. Daarnaast vind ik het leuk om 
mijn steentje bij te dragen aan deze mooie vereni-
ging. Het sluit mooi aan bij de studie die ik volg.  
 
Waar kunnen sponsoren jou vinden? 
Sponsoren kunnen mij telefonisch of via de e-mail 
altijd bereiken. Verder ben ik wekelijks te vinden 
op het voetbalveld! 
 
Wat wil jij de sponsoren alvast vertellen? 
Ik ga proberen om een toegankelijke tussenper-
soon te zijn tussen de sponsoren en de vereniging. 
Om de samenwerkingen op een goede manier 
voort te zetten. In mijn rol wil ik graag een luiste-
rend oor zijn voor alle sponsoren. Alleen ben je 
sneller, maar samen kom je verder! 

VERSTERKING VOOR DE
COMMERCIËLE COMMISSIE



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.

Haijo Bouma
Financiële Informatie

& Ondersteuning

Speenkruid 27,
9781 WD Bedum

☎ 06-15667886
   info@haijobouma.nl
  www.haijobouma.nl

Deskundig en onafhankelijk advies om 
uw � nanciële zaken op orde te brengen. 

Dit geeft inzicht, overzicht en rust.

Begeleiden bij aan- en verkoop woning
incl. ondersteuning bij uw � nanciering 

Belastingadvisering particulieren
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Hoe is het nu met Roy Mertens?
Afgelopen zomer maakte Roy een mooie transfer naar Achilles 1894. Roy 

speelt bij de zondagtak van Achilles, die uitkomt in de hoofdklasse. Tijd om 

aan Roy te vragen hoe het met hem gaat!

Roy, hoe is het met je?
“Het gaat goed met mij. Ik voel me fit en ik heb het naar 
mijn zin bij Achilles 1894. Het is een leuke groep waar ik 
direct goed opgevangen werd.” 

Wat zijn de grootste verschillen tussen Achilles 1894 en 
SV Bedum?
“De grootste verschillen zijn natuurlijk dat bij Bedum het 
zondagvoetbal eruit ligt en bij Achilles de zondagtak het 
hoogst voetbalt. Verder ken ik natuurlijk de mensen bij 
Achilles niet zo goed als in Bedum. Dit komt natuurlijk 
omdat Bedum echt een dorpsclub is.”

Je bent van de zaterdagtak overgegaan naar de zondag-
tak, bevalt het?
“Vooral in het begin was het even wennen om op zondag 
te voetballen. Hierdoor ga ik natuurlijk niet meer uit op 
zaterdag. Af en toe is het wel eens vervelend, als bijvoor-
beeld iemand van mijn vriendengroep een feest geeft op 
zaterdagavond. Maar het is een keuze die ik gemaakt heb, 
omdat ik graag hogerop wil voetballen. Wat ik wel tof vind 
is, dat we dit seizoen ongeveer 6 wedstrijden op zater-
dagavond spelen. Komende zaterdagavond spelen we 
thuis om half 8 tegen Be Quick.” 

Hoe is de sfeer bij Achilles 1894?
“De sfeer bij Achilles is goed. Er zijn altijd wel mensen in 
de kantine en er worden zeker aardig wat drankjes ge-
dronken. Na de wedstrijd tegen Be Quick is er een DJ in 
de kantine bij Achilles. Hopelijk pakken we 3 punten en 
maken we er een mooi feestje van.”

Achilles staat op dit moment op de 9e plek, loopt het sei-
zoen tot dusver volgens plan?
“Tot dusver gaat het nog niet zoals gehoopt. Veel bles-
sures, ongelukkige wedstrijden en late goals tegen laat 
het seizoen nog niet zo lopen als gehoopt. Wij moeten en 
kunnen beter dan dit.”

Wat verwacht je dit seizoen?
“Ik verwacht dat Achilles toch bovenin mee gaat doen dit 
seizoen. Er zijn veel goede spelers geblesseerd en zodra 
zij terug zijn, wordt de selectie alleen maar beter. Ook 
denk ik dat wij aardig ver kunnen komen in het beker-
toernooi. Het zal mooi zijn om bij de laatste 4 te komen, 

zodat we volgend seizoen mee kunnen doen aan de ech-
te toto KNVB beker.”

Kom je een beetje aan spelen toe of moet je het meer van 
de invalbeurten hebben?
“De eerste drie wedstrijden van het seizoen zat ik op de 
bank. De centrale verdediger raakte toen geblesseerd aan 
zijn enkel. Hierdoor kreeg ik een kans om me te laten 
zien. Nu speel ik eigenlijk iedere wedstrijd, maar het is 
afwachten wat de trainer doet als de andere centrale ver-
dediger weer fit is.”

Hoe bevalt het om met een andere Bedumer (Rick 
Wiersma) te voetballen?
“Ik had nog nooit samen met Rick gevoetbald. Het is na-
tuurlijk super leuk om met een vriend uit Bedum samen 
bij een club te kunnen voetballen. Rick is een erg goede 
speler, hij is snel, tweebenig en heeft een goede actie. Het 
is altijd een strijd als we op de training tegenover elkaar 
staan.”

Welke ambities heb je?
“Ik heb altijd gezegd dat ik gewoon wil proberen zo hoog 
mogelijk te eindigen. Ik heb geen doelstelling van waar 
wil ik perse eindigen. Ik zie wel hoe het loopt en blijf mijn 
ding doen.” 

Wat vind je van SV Bedum 1 tot dusver?
“Ik vind dat Bedum het zeker niet verkeerd doet in de 
1ste klasse. Het is een goeie competitie met sterke tegen-
standers. Het begin van het seizoen liep het een beetje 
stroef, maar ze hebben zich goed herpakt. Bedum heeft 
een sterke selectie. Vervelend dat Bart Apotheker langdu-
rig geblesseerd is geraakt. Bart is een leider en een hele 
goede speler. Ik heb veel van hem geleerd en Bedum zal 
hem wel missen.”

De laatste vraag, mis je SV Bedum ook een beetje?
“Natuurlijk mis ik Bedum wel een beetje, het is toch de 
club van mijn hart. Een terugkeer gaat ook zeker een keer 
komen, wanneer dat is, is voor mij de vraag. Ik wil eerst 
kijken hoever ik kan komen!”

door Webteam SV Bedum



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

Hoe is het nu met Roy Mertens?





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

Ronny Meertens
06-47142808

info@verfijndafbouw.nl

Verbindingsweg 21 G
9781 DA Bedum

  www.verfijndafbouw.nl
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PUPIL VAN DE WEEK

Zaterdag 17 nov mocht ik pupil van de week zijn. 
Ik moest om 14.00 uur in de bestuurskamer zijn. 
Daar kreeg ik een mooi shirt en iets te drinken. 
Albert kwam mij daar ophalen om naar de kleed-
kamer van de jongens te gaan. 

In de kleedkamer heb ik 
mijn “wondersnoepjes” 
uitgedeeld aan alle spe-
lers, zodat ze zouden win-
nen. Toen begon de wed-
strijdbespreking, daarna 
gingen we de warming up 
doen, ik trapte een balletje 
met Stijn. Daarna mocht 
ik het veld oplopen voor 
het team en het munt-
je opgooien. Ik scoorde 
het eerste doelpunt van de middag door de be-
nen van de keeper. Daarna mocht ik in de dug-
out zitten tussen de wissels. Het was een mooie 
wedstrijd en er werd gewonnen met 6-1. In de 
rust kreeg ik nog een mooie bal met pupil van 
de week erop en alle namen van de spelers.. 

Bedankt jongens voor de mooie middag. Ik heb 
genoten.. Groetjes Jordi

PS: Wat ik me nog wel steeds afvraag is : zouden 
ze ook gewonnen hebben zonder mijn “wonder-
snoepjes”? Wie het weet, mag het zeggen...

Eindelijk zaterdag...

Langs de lijn…
Zo heet ons clubblad en ja, dat sta ik ook, élke 
zaterdag, de ene zaterdag bij mijn oudste dochter, 
de week erop bij de andere, dan weer een keer 
bij mijn zoon. Het is zaterdag altijd ‘voetbaldag’ 
bij ons, en helaas, je kunt niet bij alle 3 tegelijk 
kijken, hoe graag je dat als vader/moeder ook wilt. 
Ja, heel soms heb ik mazzel, dan spelen ze naast 
elkaar en kun je de aandacht wat verdelen en sta 
je midden in het veld, maar ja dan mis je toch nét 
weer het doelpunt bij het ene team, omdat je net 
niet keek… zo jammer! Of je loopt je je benen uit 
het lijf, want dan speelt er 1 op veld 2 en de an-
dere op veld 4. 

Maar als ik er sta, wat geniet ik dan van mijn kinde-
ren, van hun spel, van hun enthousiasme, hun fel-
heid om te willen winnen, van hun teleurstellende 
koppies bij verlies, hun analyse van de wedstrijd, ja 
maar…..

Maar ook geniet ik van hun teams, hun trainer, hun 
leiders/coach. Ze doen het allemaal maar “even” 
op hun vrije zaterdag. Elke week weer krijgen de 
kinderen training, elke week een appje hoe laat ze 
vertrekken en moeten spelen, wie er mag wassen, 
rijden, vlaggen. We vinden het allemaal zo normaal 
(én dat is ook wel een beetje hoor!) maar toch, het 
mag ook wel een keer gezegd worden.

BEDANKT trainers, leiders en coaches, voor alle 
uurtjes die jullie in onze kinderen willen ste-
ken.  Dankzij jullie kunnen onze kinderen lekker 
sporten. Ik denk dat ik namens heel veel ouders 
spreek en namens hen wens ik jullie dan ook alvast 
fijne feestdagen en straks even ‘genieten’ van de 
winterstop en dan we zien jullie met veel plezier 
weer in 2019. 

NOGMAALS BEDANKT!!
Hartelijke groet van een enthousiaste voetbalmoeder!



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.optimaaldesign.nl

Ontwerp en opmaak van o.a.
Website - Flyer - Nieuwsbrief - etc.

G.A. Medema
Molenweg 5, 9781 GL Bedum 

06-22809819 
www.medemaadministratie.nl

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

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS
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www.chrisslagermakelaardij.nl

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

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050-3016 153
info@dijkbelga.nl • www.dijkbelga.nl

Dijk Vastgoed

Makelaardij

Dijk & Belga
Hypotheken | Verzekeringen

Administratie & Advies

garage homan

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop 
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

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:

'Opvallend Natuurlijk'
Molenweg 1c  9781 GL Bedum

050-3012382

ONDERHOUD - REPARATIE
VERKOOP

BOTERDIEP Z.Z. 28 IN BEDUM

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

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

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Kapelstraat 1, 2 & 2b, 
9781 GK 
Bedum

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

tel: 050-3010375
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De week er op gingen we op bezoek bij Broekster 
Boys. Nadat we via boerenlandweggetjes in Dam-
woude aankwamen, gingen we ons voorbereiden 
op de wedstrijd. Ondanks dat Broekster Boys nog 
geen overwinning had geboekt, wisten we dat het 
geen makkelijke wedstrijd zou worden. De Friezen 
speelden vol overgave en hebben veel strijd in de 
ploeg en voor dat we het wisten stonden we na 13 
minuten al met 2-0 achter. Nadat we deze schrik 
te boven waren, begonnen we goed te voetballen 
en soms meer dan goed. Dit leverende echter in 
de 1e helft maar 1 goal op. Een zelf opgezette aan-
val van Nick Oostmeijer werd subliem door hem 
zelf tot doelpunt gekroond. In de 2e helft waren 
we heer en meester en kwamen de Friezen er niet 
meer aan te pas. Alleen werd er helaas niet meer 
gescoord en zo gingen we zonder punten de auto 
weer in richting Bedum.

Wisselende resultaten voor  SV Bedum 1 
Het afgelopen verslag waren we geëindigd met een mooie overwinning uit op de 

Zeerobben. De wedstrijd die volgde, was een thuiswedstrijd en wel tegen VV Gro-

ningen. Nadat VVG al snel op een 1-0 voorsprong kwam en ook daarna heel snel 

meer doelpunten had kunnen maken, kwamen wij beter in ons spel en we wisten 

met prima voetbal de 1-0 achterstand om te buigen in een 2-1 overwinning en zo 

werden er 2 overwinningen op rij geboekt; een prima resultaat als nieuwkomer in 

de 1e klasse.

Op 27 oktober stond de wedstrijd tegen de kam-
pioenskandidaat op het programma en wel tegen 
HZVV uit Hoogeveen. De ploeg wordt getraind 
door oud SV Bedum trainer Gert van Duinen. Na-
dat we op een 1-0 achterstand kwamen, kwamen 
we al beter in het spel en werd een kwartier voor 
tijd de verdiende gelijkmaker gescoord. Aangezien 
we op dat moment het idee hadden, dat er meer 
in zat dan een gelijk spel, gingen we door zoals 
we de hele 2e helft al speelden en gingen vol voor 
de winst. Helaas zou het anders lopen en scoorde 
HZVV in slotminuten en in de blessuretijd nog 1 
maal. Al met al een teleurstellend einde van de 
wedstrijd waar we echt recht op meer hadden ge-
had.

Op zaterdag 3 november stond de verre uitwed-
strijd in en tegen Balk op het programma. Nadat 
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Wisselende resultaten voor  SV Bedum 1 

we prima waren ontvangen en oude bekenden te-
genkwamen, begon de wedstrijd op een lastig te 
spelen grasveld. Onder het toeziend oog van vele 
Bedumers, die ons achterna reisden, stonden we 
halverwege op een 1-0 achter stand. Aangezien 
Soeratmin Venema de hele week ziek was ge-
weest, begon de spits op de bank. In de 70e min 
kwam de NR 10 in het veld en het bleek een gou-
den wissel, want amper een minuut later maakte 
hij de gelijkmaker en menig toeschouwer van Balk 
hield zijn adem in als Soeratmin weer aan de bal 
kwam, aangezien hij fantastisch inviel. Nadat Wilco 
Stolwijk nog als wilde stier werd uitgescholden, 
konden we tevreden met een punt naar huis keren.

Nadat we op 10 november vrij waren en met bijna 
de gehele selectie genoten op het oktoberfeest in 
de kantine, stond een week later een wedstrijd met 
veel oude bekenden op het programma. Thuis te-
gen Gorecht met oud trainer Robbie Wentink en 
oud spelers Erik Setz, Luuk Jans en Rick vd Hem. 
Nadat Anne Jits samen met zijn tegenstander al 
in de 11 minuut rood had gekregen, stonden we 
met rust al met 4-0 voor er werd super en mooi 
gespeeld en dat resulteerde uiteindelijk in een 6-1 
overwinning. Een fantastische overwinningen en 
misschien ook wel de beste 1e helft van de afge-
lopen 2 jaar.

Op  24 november stond nogmaals een thuiswed-
strijd op het programma. Deze keer kwam VV 
Noordscheschut op bezoek. Op een ijskoud sport-
park werd er door beide ploegen niet gescoord, 
maar net op het moment dat de Sint en zijn pieten 
over de hekken kwamen, scoorde de spits van de 
Drenten 1 minuut voor tijd. Uiteraard was er geen 
tijd meer om alsnog een punt in de wacht te slepen 
en werd er jammerlijk verloren. 

Vriendelijke groet,
Albert niemeijer 
Begeleider SV Bedum 1



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



www.scholma.nl     050 - 3013636

Dé grafi sche communicatie ontzorger 
van het noorden

Informeer naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen
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O.l.v.  Trainer: Stephan
 Leidsters: Claudia & Daniëlle
 Spelleider: Roy

JO8-1 bestaat uit 7 jongens en 1 meisje.

Jordi > een fysiek sterke speler en gaat zijn te-
genstander makkelijk voorbij

Daniël > een tweebenige speler, die je goed 
achterin kan gebruiken

Santhos > met zijn lange benen, verovert hij de 
bal gemakkelijk en gaat een schouder-
duw niet uit de weg

Manu > het enige meisje, dat gebruik weet te 
maken van haar snelheid en speelt 
graag                 

                     over
Finn > fysiek en tactisch een lastige om te-

genover je te hebben
Ruben > verdedigend sterk en gedreven om de 

bal te veroveren
Robin > tactische voetballer, die ze met zijn lin-

kerbeen er gemakkelijk in schopt
Liam > zowel op doel als in het veld, altijd 

fanatiek en weet zijn lichaam goed te 
gebruiken

Een leuke hechte groep met elkaar. Zowel tijdens 
de training als de wedstrijd, erg fanatiek.
Het is een leergierige groep en ze zijn hierdoor snel 
gegroeid in een kort tijdsbestek.

SV BEDUM JO8-1

Met trainer Stephan lopen ze allemaal weg. Step-
han is duidelijk en rustig in zijn benadering naar de 
jeugd toe. Ook is hij altijd wel in voor een dolletje 
tussendoor.

Zijn input is dan ook goed zichtbaar. De geleerde 
vaardigheden zie je terug tijdens de wedstrijden 
en ze winnen als team momenteel bijna elke wed-
strijd. Onder begeleiding van Stephan maken ze 
ook een flinke lichamelijke groei door. Ze leren 
steeds meer hun fysieke krachten in een duel te 
gebruiken.

JO8-1 is echt 1 team te noemen, dat steeds meer 
op elkaar ingespeeld raakt en veel plezier beleeft 
aan het spel.

Het is vaak vroeg op staan voor de supporters, 
maar onder het genot van een kopje koffie is het 
voetbal een genot om naar te kijken!



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



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



 

 

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  

 

HYPOTHEEKADVIES

HYPOTHEEKADVIES

VERZEKERINGEN

FINANCIEEL ADVIES

Speenkruid 31 - 9781 WD Bedum

06 48 92 87 47
info@gonniesmithypotheekadvies.nl
 www.gonniesmithypotheekadvies.nl
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MO15-1 LIGT NERGENS WAKKER VAN

MO15-1 is een gezellig meiden team onder leiding van trainer Wesley Ab-

bring en leider Martijn Nieuwendijk, vader van Fiene, de keepster. De mei-

den zijn allemaal tussen de 12-14 jaar en moeten het in deze competitie 

opnemen tegen wat oudere en sterkere meiden.  Maar daar liggen “onze” 

meiden en trainer gelukkig niet wakker van, maar toch…..

Hierbij een verslagje van de wedstrijd op 3 novem-
ber tegen Noordpool 15-1.
We moesten al vroeg vertrekken naar Uithuizen. 
Het was koud, maar we hadden er zin in. Ieder-
een was er, dus er kon ook mooi een groepsfoto 
gemaakt worden. De wedstrijd begon niet zo goed 
van onze kant, de meiden waren iets groter en 
steviger en we werden een beetje bang door hun 
geduw. Helaas vond de scheidsrechter dit gedrag 
acceptabel en waren we hierdoor vaak de bal kwijt. 
Het werd het 1-0 door een eigen doelpunt. Dom, 
maar ja, kan gebeuren. Zo gingen we de rust in. 
Doordat Wesley en Martijn ons zo enthousiast heb-
ben aangemoedigd en gecoacht, kregen we weer 
vaker de bal, werden we ook iets feller en durf-
den we meer.  Wendy bracht de stand op 1-1, mooi 
doelpunt! Daarna liet Noordpool de kop wat han-
gen, de meiden werden wat slordiger en daardoor 
kregen wij meer balbezit en dus meer kansen. Het 
was erg spannend, Noordpool kreeg ook nog wat 
kansen, maar gelukkig stond Fiene op goal en red-
de ze deze ballen. De spanning langs de kant was 
om te snijden, maar gelukkig wist Wendy nog 1 te 
scoren en werd het uiteindelijk 1-2. Wat waren we 
blij! En niet alleen wij, ook Martijn en Wesley spron-
gen een gat in de lucht. Terecht deze overwinning 
verdiend!!!! Mooi 3 punten mee naar Bedum. We 
staan nu op een tweede plaats in de competitie en 
zijn super trots op onszelf. 

Zaterdag 17 november moesten we tegen GVAV-
Rapitas MO15-1, de koploper. Altijd een beetje extra 
spannend. Maar tijdens de wedstrijd merkten we, 
dat we een beter spel hadden, dat we sterker waren. 
Maar pas in de tweede helft kwamen we tot scoren. 
Door een lange bal van Ellen op Rosalie rende zij 
door naar het doel, schoot hem op de paal, maar 
gelukkig kon Julia de bal inschoppen en maakte ze 
de 1-0. Verder liep de wedstrijd lekker, geen gevaar 
voor ons op onze helft. En zo wonnen we van de 
koploper. YESSSSS!!
Zaterdag 24 november, op naar DVC Appingedam 
MO15-1. We begonnen er slecht aan de wedstrijd, 
verloren vaak de bal, het liep niet goed. Maar toch, 
na een dik kwartier werd er toch gescoord; door een 
assist van Marloes kon Rosalie de 0-1 maken. Na de 
aftrap door DVC werd de bal afgepakt door Bedum, 
de bal kwam bij Marloes en die gaf weer een assist 
op Rosalie; de 2-0 werd gemaakt. 
Toen rust, even ranja erin, wat suikers en weer op 
naar het veld, de zon kwam er waterig door. 
Weer na een aftrap onderschepte 1 van de meiden 
de bal, speelde hem naar Rosalie, die schoot net van 
buiten de 16 op goal en JAAAAAAA GOAL!!!!!! Het 
was een leuke wedstrijd. Nu staan we op de 2e plek, 
maar GVAV heeft 1 wedstrijd meer gespeeld, dus we 
houden de spanning erin.

Namens het MO15-1 team, fijne feestdagen
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MO15-1 LIGT NERGENS WAKKER VAN

Kijkend naar de plek waarop we nu staan, de 8e 
plek, moeten we toch zeggen, dat dat tot nu toe 
nog niet echt gelukt is. Na de verloren wedstrijd 
tegen onze concurrent SIOS, leek het wel alsof 
ons team een beetje van slag was. De afgelopen 4 
wedstrijden is er niet meer door ons gewonnen, al 
hadden we van een aantal wedstrijden wel gedacht 
om zeker een puntje binnen te halen. We waren 
een beetje de weg kwijt en uit ons doen: in deze 
wedstrijden tegen de middenmoters vonden we 
het moeilijk om zelf het spel te bepalen. Waar er 
eerst mooie combinaties gemaakt werden en het 
individuele duel gewonnen werd, zochten we nu 
vaker de moeilijke weg en waren we achterin niet 
altijd even resoluut. Vaak waren we wel gelijkwaar-
dig aan onze tegenstanders, maar werd er toch 
moeilijk gescoord. En als het doelpunt niet aan de 
ene kant valt, dan valt die wel aan de andere! 

Wat de reden was van onze dip is, kunnen we niet 
echt verklaren. Helaas hadden we niet altijd onze 
keepster Aniek onder de lat staan, wat een groot 
gemis was. Door een keepersgebrek bij de dames 
afdeling hebben een aantal van onze eigen speel-
ster of speelsters van de andere dames teams op 
goal gestaan. Dit wordt de dames natuurlijk in dank 
afgenomen, maar toch was het team wat ontwricht. 
Afgelopen zaterdag stond de huidige koploper, 
Oranje Nassau VR4, op het programma. Aan het 
begin van het seizoen hadden we ons om deze 
wedstrijd nog niet echt druk gemaakt, maar daar 
was nu wel wat verandering in gekomen. Gaande 
de wedstrijd bleek toch dat beide partijen erg ge-
waagd aan elkaar waren. Er waren kansen aan bei-
de kanten. Dit resulteerde in een terechte 1-1. Al 
met al voelde dit gelijkspel voor ons als een over-
winning, aangezien dit het eerste puntje was uit de 
afgelopen 5 wedstrijden.

DAMES 1 DE WEG KWIJT MAAR VOL 
GOEDE MOED NAAR HET NIEUWE JAAR

In de loop van deze week kregen we goed nieuws: 
de KNVB had Emma’s zaak nog eens bekeken en 
daarmee besloten, dat Emma toch wel spelgerech-
tigd werd verklaard. Emma heeft vanaf het begin 
van het seizoen met ons getraind en is opgevallen 
als een bruikbare speelster. We baalden natuurlijk 
als een stekker, dat we haar op de zaterdag nog 
niet bij de wedstrijd selectie mochten voegen, aan-
gezien ze het op de trainingen goed deed. Dit be-
richt van de KNVB was voor ons dus een vervroegd 
cadeau van Sinterklaas. 

Aankomende zaterdag gaan we naar Winsum om 
tegen het 2e dames elftal te voetballen. Ook zij 
hebben moeite met winnen en staan op de een 
na laatste plek. Toch weten we dat we deze ploeg 
zeker niet moeten onderschatten. Na het gelijkspel 
van vorige week en het toevoegen van Emma aan 
de selectie, belooft dit weer een gewaagde pot 
te worden. In deze wedstrijd kunnen we zien of 
onze winterdip dan echt over is, of dat we iets te 
voorbarig zijn. Laten we hopen dat we de laatste 
twee wedstrijden van de eerste seizoenshelft nog 
mooi kunnen afsluiten en dat we dan in de winter-
stop kunnen herstellen. In de winterstop zitten we 
echter niet stil: ons team zal net zoals voorgaande 
jaren weer deelnemen aan de Hogeland Cup. Zo 
blijven we toch nog een beetje in vorm, zodat we 
fit en gemotiveerd kunnen beginnen aan de 2e sei-
zoenshelft! 

Nu de eerste seizoenshelft er bijna op zit, kunnen wij als Vrouwen 1 terugkijken 

op de afgelopen paar weken. In de vorige editie van Langs De Lijn stond dat de 

verwachtingen voor dit seizoen hoger lagen dan die van het vorige seizoen. Aan 

het begin van dit seizoen hebben we uitgesproken, dat we de ambitie hadden om 

de presentaties van vorig seizoen te evenaren. 



BETAALBAAR 
ONDERHOUD 
VAN ALLE 
MERKEN!

 

CARTEAM
GARAGE HOMAN

CARTEAM GARAGE HOMAN
Thedemastraat 9-21 • 9781 BE Bedum
T (050) 301 07 89 • www.garagehoman.nl

Laat je het beste tot je recht komen

Vestigingen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Servicedesk Bedum

Geen 
notaris nodig?

Emmius Notarissen 
Delfzijl

Brander 13
9934 NR Delfzijl

T (0596) 63 50 00
E delfzijl@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Appingedam
Julianaweg 8

9901 CN Appingedam
T (0596) 62 68 48

E appingedam@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Ten Boer

Schout de Boerstraat 6
9791 BW Ten Boer
T (050) 302 12 02

E tenboer@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Bedum servicedesk

De Vlijt 2a
9781 NR Bedum

T (050) 302 12 02
E tenboer@emmiusnotarissen.nl

Kijk eens voor actuele ontwikkelingen 
op www.mijnemmiusnotarissen.nl 
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Het wordt steeds moeilijker om de roosters voor 
de kantinedienst rond te krijgen. Op het allerlaatste 
moment lukt het toch nog weer net genoeg men-
sen te krijgen. Waar ligt dat toch aan? Is het dan 
zulk vreselijk werk in de kantine? Natuurlijk niet!
Een paar uurtjes in de kantine brengen je veel ge-
zelligheid. Natuurlijk moet je broodjes smeren, kof-
fie zetten en tosti’s verkopen. Maar alles is voorra-
dig 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 waar-
bij het heel gemakkelijk is om dingen af te rekenen 
en met pin te betalen.
Daarom laten we ook  dit seizoen onze kantine-
vrijwilligers 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. 
Lees mee en ga bij jezelf na of je ook niet een paar 
uurtjes mee wilt helpen. Want het zou toch heel 
erg jammer zijn om de kantine door onderbezet-
ting te moeten sluiten… toch??

Kom bij de club want we hebben je nodig!

Deze keer is Marlies Veldkamp aan het woord. We 
legden haar onze vragen voor…

Marlies, kun je jezelf eens even kort voorstel-
len?
Ik ben getrouwd met Koos, we hebben 3 kinderen, 
Jeroen, Rosalie en Judith, ze voetballen alle 3 bij 
SV Bedum. We gaan binnenkort verhuizen naar de 
Harkemastraat, met uitzicht op de lampen van het 
trainingsveld…pracht plekje!
Ik werk 2 dagen als doktersassistente bij een huis-
arts in Groningen.

Hoe lang hoor jij al bij de club van kantinevrij-
willigers?
Tja, daar vraag je me wat…..Eerlijk gezegd geen 
idee, al heel lang.
 
Weet je nog waarom je destijds in de kantine 
bent gaan staan?
Nee, maar ik denk dat ik namens Jeroen zijn team 
er ging staan, die zat toen in F5, nu in C2, eh ik be-
doel JO15-2. Dit beviel zo goed, dat ik later samen 
met Linda van de Wijk, Menzo v.d. Wal en Aaldrik 
Venhuizen, een vast team vormde. Inmiddels is 
deze samenstelling wel wat veranderd, maar dat 
mag de pret zeker niet drukken. 

Wat vind jij het allerleukst aan dit werk?
Om er voor iedereen een gezellige derde helft van 
te maken, met wat humor erbij als er een neder-
laag is, want het is tenslotte maar voetbal….of niet 
dan Remy?!! Ik draai altijd het laatste blok, geen 
koffie, maar bier tappen, dat vind ik het leukste. 

En wat het allervervelendst?
Dat ik i.v.m. mijn lengte niet zo goed bij de frituur-
pan kan, haha! Heb eigenlijk een opstapje nodig 
om in de pan te kunnen kijken, daarom sta ik ook 
liever niet in de keuken, maar gewoon heerlijk ach-
ter de bar.
 
Is er in de afgelopen tijd veel veranderd in dit 
werk?
De laatste tijd niet echt veel nee, maar vanaf het 
moment dat ik begon tot nu, is er wel veel veran-
derd; opgefriste kantine, nieuwe kassa, biertap, tv, 
nieuwe keuken, variaties in eten en drinken, kort-
om SV Bedum staat niet stil.
 
We krijgen een nieuw sportcomplex. Wat vind 
jij in de keuken een absolute must?
Bel me maar als het zover is…..
Maar als ik nu iets mag bedenken; ruim 
werkblad voor het frituren en de frituur-
pan op de juiste werkhoogte ( verras-
send hè?)
 
Wat zou je willen zeggen tegen aan-
staande nieuwe leden van de club 
van kantinevrijwilligers?
Hier heb je Tonnie Bonder zijn mobiele 
nummer, kun je je gelijk opgeven…. 
Echt, het is zoooooo leuk om te doen! De 
kassa is ook zo makkelijk om te bedie-
nen, dus laat je dat niet weerhouden, de rest komt 
vanzelf wel. 
 
Heb je nog iets anders dat je kwijt wilt?
Dat ik blij ben dat ik wat voor SV Bedum kan bete-
kenen, het is een mooie, gezellige voetbalclub met 
enthousiaste mensen, die het er allemaal maar 
even bij doen, wees zuinig op deze mensen en heb 
respect voor elkaar.

 Wil jij collega worden van Marlies 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
MARLIES VELDKAMP door Ginet Walraven
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Website: www.svbedum.nl
Op de vernieuwde site tref je veel informatie. Naast actuele 
mededelingen is er informatie te vinden over sponsoren, 
teamsamenstelling, wedstrijdprogramma’s, uitslagen, versla-
gen, foto’s en contactadressen van bestuur en commissies.

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

Instagram www.instagram.com en zoek naar svbedum
Ook via Intagram plaatst de vereniging berichten en foto’s.

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

Clubblad: Langs de Lijn
Vijf keer per seizoen verschijnt het verenigingsorgaan ‘Langs 
de Lijn’ met daarin informatie van het bestuur, interviews en 
veel achtergrondinformatie. Daarnaast verschijnt er aan het 
begin van het seizoen een speciale Presentatiegids.

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren

V

VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t GemeentehuisHotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum  -  050 301 22 13 - info@hotelbedum.nl  -  www.hotelbedum.nl

Maak ons blij!
Maak ons blij en werk mee aan een club-
blad dat prettig leest. Daarvoor 
nodigen we jullie uit om zoveel 
mogelijk materiaal aan te le-
veren. Dat mag van alles zijn: 
teampresentatie, samenvatting 
van competitieverloop, voorvallen, 
anekdotes, citaten, maar ook leuke foto’s, 
verhalen uit de oude doos, raadseltjes, puz-
zels, etc. Alles is welkom. Mail je bijdrage 
naar langsdelijn@svbedum.nl

Natuurlijk had hier ook jou advertentie kun-
nen 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



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
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Deze kreten zijn ons niet onbekend bij een wed-
strijd - langs de lijn - op een zaterdagmiddag bij het 
bezoek aan ons vlaggenschip. Dit doen we samen 
met een vaste kern bij zowel thuis- als uitwedstrij-
den……. dat is / was al jaren een vaste prik ……
totdat op vrijdag 7 september jl. een val met de 
fiets plotseling een stop maakte aan de wekelijkse 
bezoeken. Dit doordat ik vier botbreuken aan mijn 
rechterbeen op heb gelopen bij de val.
Maar liefst elf weken ziekenhuis volgden en die be-
stonden uit strijd en emotie.
De verbondenheid met de club was in die tijd sterk; 
a.i. voorzitter Martin Broekmans kwam mij het 1ste 
exemplaar van de presentatiegids 2018/2019 aan-
bieden met een rijk gevulde fruitmand.

Tussendoor werden er bezoekjes, kaarten (maar 
liefst 125 stuks!!) en beterschapsgroeten overge-
bracht van dorpsgenoten en clubgenoten.

STRIJD  - EMOTIE - VERBONDENHEID
Halverwege mijn verblijf in het Martini-ziekenhuis 
werd namens bestuur en leden van sv Bedum een 
geweldig boeket bezorgd.
Vrijdag 23 november jl. mocht ik eindelijk naar huis 
om verder te herstellen en wederom toonde mijn 
club zich meelevend. Op donderdag 22 november 
werd Bé een mooi boeket overhandigd door trai-
ner Remy en elftalleider Albert namens de 1e selec-
tie          

Aan iedereen, die op welke wijze dan ook mee-
geleefd heeft, heel hartelijk dank, … dit doet een 
mens goed.
De revalidatie zal nog wel een tijd in beslag nemen 
en ik zal vermoedelijk ook nog een keer geope-
reerd moeten worden, maar ik probeer de moed er 
in te houden en dat moet met zoveel verbonden-
heid met mijn club zeker lukken! 

Verbondenheid is door mij echt gevoeld !

Nogmaals hartelijk dank,
Gé  Dijk, ook namens Bé 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
SV BEDUM
Zaterdag 5 januari 2019 vanaf 16.00 uur zijn alle leden, spon-
soren, donateurs en belangstellenden van harte welkom in de 
voetbalkantine.  

U wordt verwelkomd met een glaasje bubbels om samen te 
kunnen proosten op het nieuwe (voetbal) jaar.

	

	

	



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.

Body Clinic Bedum - Praktijk voor afslanken, figuurverbetering en gezonde leefstijl

Heleen Winterwerp - Ludgerstraat 45 - 9781 GE BEDUM - 06-12764602
info@bodyclinicbedum.nl - www.bodyclinicbedum.nl

Like mijn Facebook pagina!

Afslanken, figuur-
verbetering, detoxen. etc. 
Nieuw is de cryolipolyse 
behandeling, verlies vet 

door te bevriezen

Thedemastraat 9 • 9781 BE Bedum
Tel verkoop: 050-3012052 • Tel werkplaats: 050-3010789
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Ik mocht me om 14:00 uur melden in de bestuurs-
kamer. Daar kreeg ik een flesje A-drink en een T-
shirt van sporthuis Winsum met de opdruk: Pupil 
van de week. 

Daarna ging ik naar de kleedkamer toe waar de 
speler hele harde muziek draaiden bij het omkle-
den.
Bij het intrainen op het hoofdveld ging ik met Stef 
Klugkist balletje trappen. Ik ging heel vaak de bal 
terugkoppen.

PUPIL VAN DE WEEK

Toen iedereen warm was, gingen ze naar de kleed-
kamer. Ik mocht met de scheidsrechter in zijn kleed-
kamer en daar kreeg ik uitleg over wat ik moest 
doen. 
Om 15:00 uur was het zover! Samen met de scheids-
en grensrechters, gevolgd door de spelers gingen 
we naar buiten. Ik mocht de wedstrijdbal meene-
men naar de middenstip. 

Daar gingen we elkaar succes wensen en mocht 
ik tossen. Iedereen ging op zijn plek staan en toen 
mocht ik proberen een doelpunt te maken en dat is 
me gelukt!
Ik mocht de hele wedstrijd in de dug-out tussen de 
reservespelers zitten om naar de wedstrijd te kijken. 
Helaas verloren we deze met 0-1.
Ondanks dat het heel erg koud was, vond ik het ge-
weldig om pupil van de week te mogen zijn. 

Groetjes,
Jesse Boerema

Hallo! Ik ben Jesse Boerema en ik ben 9 jaar. Afgelopen zaterdag, 24 no-

vember 2018 had ik een hele dag voetbal! Eerst voetbalde ik met mijn team 

JO11-2 uit in Loon. Het was een spannende wedstrijd en ondanks onze 

goede verdediging verloren we met 2-1. En ‘s middags was ik pupil van de 

week.



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



Sinterklaas met Pieten bij SV Bedum
Op woensdag 28 november was het eindelijk zover. Sinterklaas bracht met enkele Pieten 
een bezoek aan de jongste jeugd van SV Bedum. Dit jaar was er in de sporthal De Beem-
den een gezellig samenzijn met de oude man uit Spanje. Alle  kinderen konden even 
gezellig met Sinterklaas kletsen. Dat was voor sommige kinderen nog best spannend. 
Het was opvallend hoeveel de Sint van alle kinderen afwist. Toch was de Sint soms ook 
wel even in de war. Maar dat is logisch als je zo oud bent! Het was maar goed dat de 
hoofdpiet de Sint goed in de gaten hield en hem zo veel mogelijk hielp. Het schijnt dat 
de Sint na afloop best last van zijn hoofd had. Dat kwam vast door alle drukte.
 
De Pieten gingen lekker meespelen in de sporthal en dat konden ze allemaal best goed.
Aan het einde van de middag deelden de Pieten de cadeautjes uit aan de kinderen en 
daarna moest de Sint helaas alweer afscheid nemen. De Pieten gingen buiten nog even 
flink strooien. Toen al hun strooigoed op was, moesten ook zij vertrekken.
 
Dank u Sinterklaasje. Het was een fantastische middag!

DOE JE MEE AAN
DE CLUB QUIZ?

Noteer: zaterdag 19 januari 2019 !
Weer zin in een geweldige avond? Net als voorgaande jaren! Gezelligheid verzekerd! Ook dit jaar organiseert SV 

Bedum weer een gezellige club quiz avond.

SV Bedum JO-17 was vorig jaar winnaar van de quiz. Dat betekent dat zij nu de avond organiseren. 
Speel met je eigen voetbalteam, bestuursleden, scheidsrechters, etc tegen de andere teams om eeuwige roem en 

die prachtige beker. Let op: Maximum aantal deelnemers is 7 per team.

Doe mee! Opgave uiterlijk op zaterdag 12 januari 2019.
Meld je aan met je team door een mail te sturen naar rj.tenkate@gmail.com

locatie: Kantine SV Bedum
Start Quiz: 20:00 uur
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CLUBPRIJS € 27,50

SV BEDUM

CLUBPRIJS € 26,50

SV BEDUM

(Dames)
Clubpolo

CLUBKLEDINGLIJN

CLUBPRIJS € 14,00

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

CLUBPRIJS € 27,50

CLUBPRIJS € 20,00 jr
€ 22,50 sr

CLUBPRIJS € 27,50

SV BEDUM

CLUBPRIJS € 25,00 (M) CLUBPRIJS € 25,00 (M)

M= 54*23*25cm

CLUBPRIJS € 18,50

SV BEDUM
SV BEDUM

CLUBPRIJS € 24,50 

SV BEDUM

CLUBPRIJS € 14,00

SV BEDUM

(Dames)

SV BEDUM

Trainingsjack

L   = 72*32*32cm
M= 45*27*44cm
L   = 49*29*48cm

CLUBPRIJS € 7,25 

SV BEDUM

 € 29,50 (L) € 27,50 (L)

T-shirt Sweater

HoodedTrainingsbroek

Rugzak Sporttas Sporttas
(met schoenenvak)

 Sportkousen

Meerprijs bedrukken initialen/nummer/eigennaam € 3,00 (klein) en eigennaam groot (€ 5,00) 

SV BEDUM
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem

1 Kees Kaspers 5750    
2 Jan de Blecourt 5405    
3 Anita Hartsema 5401    
4 Ebel Norden 5377    
5 Jako Slager 5232    
6 Wim Stolwijk 5226    
7 Els Venema 5219 1651  440 
8 Kor Boer 5161    
9 Aukje Mulder 5143    
10 Dolf Schaap 5124    
11 Tonnie van der Werf 5097    
12 Benny Kuipers 5092    
13 Ger Bolhuis 5033 1651  440 
14 Tonnie Bonder 5028  744  
15 Elibert Schollema 5006    
16 Gerrie Westerhof 5003    
17 Johan 4987    
18 Harm van der Giessen 4953    
19 Kor van der Berg 4829    
20 Ton Slof 4791    
21 Hein Korthuis 4784    
22 Jitze 4719    
23 Duut Knol 4655    
24 Popko Tromp 4564    
25 Tonnie Koopman 4484    
26 John Nuis 4482    
27 Jack Wijkstra 4469    
28 Anneke Slof 4464    
29 Bart de Vries 4459    
30 Henk Gras 4436    
31 Fre Roeters 4425    
32 Hans Schotanus 4363    
33 Margien Kuipers 4329    
34 Johan van Dijken 4310    
35 Berend Kruize 4283    
36 Jan Smit 4280    
37 Jaap Hamersma 4187    
38 Henk Poelstra 4151  744  
39 Jan Sprenkeling 4139    
40 Henk Venema 4131    40
41 Wessel Hoekzema 4110    
42 Bert Bel 4009    
43 Wim  / Corina 3998    
44 Ailke van Dijken 3824    40

UITSLAG KLAVERJASSEN - 9 NOVEMBER 2018 



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



ODN Oil b.v.
Groningerweg 2, 9781 TW Bedum ✦ Postbus 70, 9780 AB Bedum

T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl ✦ E info@odn.nl

Perspectief in olievoorziening



IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

www.plus.nlOpeningstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Jeroen Juch | Grotestraat 13 | 9781 HA Bedum | T: 050 301 04 81 |

Gratis parkeren Gratis WiFi/PlusBedum
ODN Oil b.v.

Groningerweg 2, 9781 TW Bedum ✦ Postbus 70, 9780 AB Bedum
T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl ✦ E info@odn.nl

Perspectief in olievoorziening
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Voetbaltoernooi Walking Football volgens de Bedumer spelregels!
Op woensdag 28 november speelde de SV Bedum (4 teams) een onderling toer-

nooitje met een team van FC Groningen, GEO (Garmerwolde), KOS (Kardinge) en 

Winsum/SIOS. Zeventig spelers namen deel aan het toernooi.

Bij het uitnodigen van de teams zou worden mede-
gedeeld, dat er volgens de “afwijkende” spelregels 
van de SV Bedum zou worden gevoetbald. De spe-
lers mochten niet alleen maximaal snelwandelen, er 
mocht ook worden gerend. Op de een of andere 

manier is dit laatste bij de tegenstanders niet goed 
tussen de oren gekomen, waardoor er grotendeels 
werd gefloten op een onaantrekkelijke manier voor 
de Walking Footballers van SV Bedum.

Onderschrift foto:
Staande van links naar rechts: Piet Tamminga, trainer Nanno Kranenborg, Hans Drenth, Bertus Bolhuis, 
Henk van Oosten, Jan Smit, Ger Bolhuis, Ronald Jansen, Aalderik Venhuizen, Jan Gast, Massoud Djabani, 
Bert Eilert, Peter Rolf, Hans Spier, Johan Kuiters, Bram Bakker, Hans Apotheker, Jacob Venema, Henk Die-
penbroek, Wim Keizer, Johan Staal

Knielend van links naar rechts:Geert Brands, Jan van Dijk, Romke Streurman, Omran Othmon, Cor Smid, 
Martin Broekmans, Jabbar Mobareky, Wim Brondijk, Tonnie Niemeijer, Tiemen Vriesema, Geert Raven, 
Wessel Hoekzema, Herman Sahit, Klaas Kruizenga.

Liggend:Jan van Woudenberg



59

Voetbaltoernooi Walking Football volgens de Bedumer spelregels!

Wij willen graag rennen zonder bal aan de voet, 
omdat dat veel natuurlijker is en beter voor de 
spieren. Door de manier van fluiten is jammer ge-
noeg niet iedereen aan zijn trekken gekomen. We 
zullen er volgend jaar dan ook betere afspraken 
over moeten maken.

De sfeer, voor- en na de wedstrijden, was in ie-
der geval prima. Dit laatste was mede te danken 
aan de goede verzorging van het barpersoneel. Het 
team van KOS heeft het toernooitje gewonnen.
 
De coördinator, 
Jan van Woudenberg



Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl

NoordPRoof
producties

g r a f i s c h  o n t w e r p

d r u k w e r k 

t e k s t

f o t o g r a f i e

o n t w e r p  b o e k e n 

m a g a z i n e s

b a n n e r s

p r o m o t i e m a t e r i a a l

 

 

  Dakbedekking                         
   Zinkwerk 
   Onderhoud                    
   Renovatie 
   Nieuwbouw 

 

Tel 050-2600008           
www.dakmontagenoord.nl  

 

	

	

• 	Dakbedekking									 																
• 		Zinkwerk	
• 		Onderhoud																				
• 		Renovatie	
• 		Nieuwbouw	
	

Tel	050-2600008											
www.dakmontagenoord.nl	 	

	



 

 

 

 

 

 

BENT U OP ZOEK NAAR EEN AUTO DIE HELEMAAL BIJ U PAST? 
 

Dan kunt u bij ons terecht voor auto’s van verschillende merken en modellen. 
Inruil van uw huidige auto is ook mogelijk. 

 
Alle auto’s zijn APK gekeurd. 

 
Ook UW auto kunnen wij APK keuren. 

 
Bezoek onze site of bel voor informatie: 

www.jansenautos.nl 
tel.nr. 050-3643080 

 
Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur 

 
Verbindingsweg 44 A, 9781 DA Bedum 
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WEGWIJZER SV BEDUM

Secretariaat SV Bedum
Postbus 20
9780 AA Bedum
Tel. 06-11854506

Sportcomplex
Sportlaan 12
9781 Bedum
Tel. 050-3013922

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

Dagelijks bestuur
Jan-Jurjen Timmer (06-51583491)
Voorzitter
Jelle Prins (06-11854506)
secretaris
Anita de Jager (06-51118943)
Penningmeester 

Bestuursleden
Richard Ahlers (06-21624028)
technische zaken algemeen
Martin Broekmans (06-30303020)
Commerciële zaken
Vincent Geerling (06-21891535)
voorzitter jeugd
André van Haag (050-8518066)
Accommodatie
Gurbe Laninga (06-22508574)
Commissies

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

Accommodatie commissie
André van Haag (050-8518066)

Communicatie & PR
Jan-Jurjen Timmer (06-51583491)

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

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

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

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

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

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

Materiaalverzorging/kleding
Richard Ahlers Senioren/zaal
materiaal_senioren@svbedum.nl
Anton Senneker Senioren/zaal
materiaal_senioren@svbedum.nl
Karin Ahlers Jeugd
materiaal_jeugd@svbedum.nl
Angelique Bouwman Jeugd
materiaal_jeugd@svbedum.nl

Commerciële commissie
Joran Arends (06-10455845)
Martin Broekmans (06-30303020)
Coen Prins (06-44416219) 
Bé Dijk (3013775)
Johan van der Veen (06-43922939)

Oud Papier Commissie
Martin Broekmans
Dian Arends 
Jos Thie
Nico Schutter

Vrijwilligerscommissie
VACANT

Activiteitencommissie
Inge Meijerink (06-22446741)
Marjolein Damminga 
Evelien Bronsema

Jeugdactiviteitencommissie
Caroline Kwant (06-20169860)
Bianca Bos
Rianne de Blecourt

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

Scheidsrechterscommissie
Wim Heemstra (3014766)

Kantinevrijwilligers
vacature

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema  (3014063)

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

Coördinator zaterdagmorgendiensten 
(Jeugd)
Geranda van der Ark (06-14515001)

Coördinator Wintercup 
Dirix Veenstra (06-51642588)

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes (3013435)



WEGWIJZER SV BEDUM

H O O F D S P O N S O R



Meer dan 70.000 artikelen 
in jouw voordeel

Hoofdsponsor SV Bedum 
sponsoren

Co sponsorCo sponsorCo sponsor Co sponsor

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

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

UW WENSEN STAAN 
CENTRAAL.
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
• Utiliteitsbouw

Voor particulier en bedrijfsleven.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE.

UW WENSEN STAAN 
CENTRAAL.
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
• Utiliteitsbouw

Voor particulier en bedrijfsleven.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE.


