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Voor je ligt het 3e nummer van ‘Langs de Lijn’ van 
dit seizoen. Het clubblad staat weer boordevol in-
formatie over onze vereniging. In deze editie vind 
je weer vele bijdragen uit alle geledingen van de 
club. 
Veel informatie over de nieuwbouwplannen door 
Vincent Geerling. Natuurlijk lees je ook over de ge-
zellige Pubquiz, georganiseerd door zondag 1 op 
21 januari. Wie van de zeventien deelnemende 
teams was de beste? Vaste reporter Ginet Walraven 
zet onze vrijwilliger Wilma van de Wal in de spot-
light. Ook kun je lezen hoe het trainingskamp in 
Marbella én op Ameland is verlopen. 
Vaste leveranciers van het clubblad zijn Martin 
Broekmans, André van Haag over de accommoda-
tie, Jan van Woudenberg over de Walking Footbal-
lers en Johan Hartsema van de klaverjascommissie. 
Ook staan we stil bij de stand van zaken van het 
eerste seniorenteams en het eerste damesteam. 
Op zaterdag 9 juni staat ons eigen jeugdtoernooi 
op het programma. Hebt u de datum al vastgelegd? 
Dat belooft een drukke dag op ons sportpark te 
worden. Een weekend later is het weer topdrukte 
op het sportpark als de 29ste editie van het Bedrij-
venvoetbaltoernooi wordt gespeeld.

Bijdragen voor de volgende editie kun je vóór 22 
april mailen naar: langsdelijn@svbedum.nl
De redactie wenst je veel leesplezier!  
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VOORWOORD
Voor u ligt weer de eerste uitgave van Langs de Lijn 
in 2018. 
De winterstop is weer voorbij en trainingen en de 
wedstrijden zijn weer begonnen. Tijdens de trai-
ningen zijn we ook weer in 2018 keihard gecon-
fronteerd met de beperkingen van onze huidige ac-
commodatie en dan vooral de beschikbaarheid van 
voldoende trainingsruimte. Ook deze maanden 
januari en februari zitten meerdere teams op één 
kunstgrasveld, omdat het trainingsveld of een gras-
veld niet gebruikt kan of mag worden. Voor spelers 
en trainers geeft dit veel ergernis en gaat het ten 
koste van het plezier en kwaliteit van de trainingen.

Wel wil ik u mededelen dat onze Nieuwbouwcom-
missie een bijeenkomst heeft gehad met de lokale 
politieke bestuurders van onze gemeente en dat 
dit een positieve bijeenkomst is geweest. Natuur-
lijk volgen er nog meerdere gesprekken, maar de 
start is positief ervaren bij beide partijen. In deze 
Langs de Lijn verdere informatie van de Nieuw-
bouwcommissie.

Van de Commerciële Commissie kan ik u melden, 
dat er een facebook actie is gestart voor het werven 
van nieuwe leden van de vrienden van Paars. 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordering ge-
gevensbescherming van toepassing. Deze nieuwe 
privacywetgeving gaat ook voor ons als voetbalver-
eniging gevolgen hebben. Concreet houdt deze pri-
vacy wet in dat verenigingen moeten opschrijven, 
hoe zij omgaan met persoonsgegevens van leden 
en vrijwilligers.
Wij als vereniging krijgen meer verplichtingen om 
op een juiste manier met deze gegevens om te 
gaan; binnenkort krijgen wij van de KNVB meer in-
formatie hierover en zullen wij u verder informeren.

Wens u veel leesplezier met deze uitgave van Langs 
de Lijn.

  Martin Broekmans
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De nieuwbouwplannen van SV Bedum

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2017 zijn de 
plannen voor het eerst gepresenteerd. Ondertus-
sen zijn we ruim een jaar verder en is er door 
de werkgroep veel werk verricht. We zijn onder 
meer bij andere verenigingen wezen kijken, hoe 
zij hun nieuwbouw hebben gerealiseerd en daar 
veel ervaringen opgedaan. Een opmerking die we 
van meerdere partijen gehoord hebben, is dat het 
tijdsbestek dat het realiseren van plannen zoals 
de onze, vaak een jaar of vijf in beslag neemt. De 
werkgroep is nu bijna twee jaar geleden voor het 
eerst bij elkaar gekomen en we hebben het idee 
dat we voor op het schema van die vijf jaar liggen. 

Wat is er de afgelopen twee jaar allemaal gebeurd? 
Bij de eerste bijeenkomst van de werkgroep was 
het plan om een nieuwe sportaccommodatie voor 
SV Bedum te gaan realiseren. Al snel was het dui-
delijk dat als je ambitieuze plannen hebt, je dat 
veel breder moet trekken. Het idee van een Multi-
Functionele Accommodatie (MFA) was geboren en 
daar is de werkgroep mee aan de slag gegaan. 

Uitgangspunt van de werkgroep werd om een 
multifunctionele accommodatie te gaan realise-
ren, waar SV Bedum hoofdgebruiker van zou wor-
den, maar waar de hele Bedumer gemeenschap 
van zou moeten gaan profiteren. Andere Bedumer 
(belangen-)verenigingen en sociaal betrokken or-
ganisaties zouden ook een plek in de MFA moeten 
krijgen. Daarnaast moest de MFA een plek worden 
waar meerdere partijen (commercieel dan wel 
dienstverlenend) activiteiten kunnen ontplooien, 
die een aanvulling zijn op de multifunctionaliteit 
van het nieuwe gebouw.

Uiteindelijk moet er een MFA gerealiseerd gaan 
worden, die een ontmoetingsplek moet zijn voor 
alle Bedumers met kansen voor alle partijen, die in 
de MFA participeren. In de MFA zal SV Bedum haar 
onderkomen hebben, maar de MFA moet 16 uur 
per dag actief benut worden door meerdere par-

tijen/doelgroepen. Zo zullen er dagelijkse activitei-
ten zijn voor jong, oud, nieuwkomers, mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met 
een beperking. Kortom een soort van dorpshuis.

De afgelopen tijd zijn er vele gesprekken gevoerd 
met diverse partijen en instanties om in kaart te 
brengen welke partijen een rol willen gaan vervul-
len binnen de MFA. Uit die gesprekken zijn een 
aantal zeer constructieve zaken naar voren geko-
men.
Zo zijn we met ’s-Heerenloo/Opmaat in gesprek 
geweest om dagbesteding voor hun cliënten mo-
gelijk te maken in de MFA. Daar is door ’s-Heeren-
loo/Opmaat positief op gereageerd.
Met een aanbieder van kinderopvang/naschoolse 
opvang zijn goede gesprekken gevoerd, net als 
met een fysiotherapiepraktijk en sportschool. Ook 
met andere verenigingen in Bedum zijn goede ge-
sprekken gevoerd over het eventueel gebruik ma-
ken van ruimte in de MFA.

Het realiseren van een grootschalig project, zoals 
wij dat voor ogen hebben, is een complex tra-
ject. We zijn daarom naar zoek gegaan naar een 
adviesbureau, dat ons daarbij kan ondersteunen 
op diverse gebieden. We zijn terecht gekomen bij 
ICSadviseurs, een specialistisch adviesbureau, dat 
bouwtrajecten, zoals de onze, begeleidt van vi-
sievorming tot opening. Samen met ICSadviseurs 
hebben we een actieplan uitgezet om tot realise-
ring van de MFA te komen.

Eén van de eerste stappen in dat proces is het op-
stellen van een visiedocument. We hebben daar-
toe samen met ICSadviseurs een werksessie ge-
houden met alle geïnteresseerde partijen. Op basis 
van de input van die werksessie zijn we gekomen 
tot een visiedocument, dat de basis is van onze 
verdere ideeën. Een uitgebreide samenvatting 
van dat visiedocument staat in deze uitgave 
van Langs de Lijn afgedrukt.

De Werkgroep Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie Bedum wil in deze 

editie van Langs de Lijn de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken met 

betrekking tot de nieuwbouwplannen op een rij zetten.



9

De nieuwbouwplannen van SV Bedum
De volgende stap die we samen met ICSadviseurs 
nu aan het uitwerken zijn, is het opstellen van een 
haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek worden 
zaken op juridisch, financieel, bouwtechnisch en 
eigendomsgebied verder uitgewerkt en daarmee 
krijgen we een concreet beeld, welke wegen we 
verder moeten bewandelen.

Een belangrijke rol in het wel of niet slagen van 
onze plannen is weggelegd voor de gemeente Be-
dum. Met de gemeente hebben we meerdere con-
structieve gesprekken gevoerd, zowel met wethou-
der Jan Willem van der Kolk als met de betrokken 
ambtenaren van de gemeente Bedum. Daarnaast 
hebben we recent een presentatie gegeven aan de 
lokale Bedumer politieke partijen. De toon van die 
gesprekken en de reacties, die we daarover krijgen, 
stemmen ons positief dat ons project een goede 
kans van slagen maakt. We blijven dan ook met 
al deze partijen in gesprek en houden hen op de 
hoogte van alle ontwikkelingen.

Actueel plan
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2017 is een eerste 
plan gepresenteerd hoe de nieuwbouw er uit zou 
moeten komen te zien. Uitgangspunt was toen nog 
om nieuwbouw te realiseren op de plek van de 
huidige accommodatie van SV Bedum. Dat plan is 
ondertussen door alle ontwikkelingen achterhaald.
Uitgangspunt is nu om een accommodatie te gaan 
bouwen op het huidige trainingsveld. Het wegval-
len van het trainingsveld moet opgevangen wor-
den door van het huidige veld 4 een kunstgrasveld 
te maken, dat meteen het nieuwe hoofdveld van 
SV Bedum moet worden.
De huidige accommodatie van SV Bedum zal dan 
gesloopt worden en er komt een herindeling van 
het hele gebied rond de voetbalvelden met een 
nieuwe toegangsroute voor fietsers en extra par-
keerplekken voor bezoekers. Ook de huidige ge-
meenteloods (bekend als het Mausoleum) zal ver-
dwijnen en wordt geïntegreerd in de nieuwbouw.
Dat zou er dan zo uit moeten komen te zien:
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Op basis van een nieuw ruimteprogramma is er 
door architect Niels Feddema een nieuw ontwerp 
gemaakt hoe de nieuwbouw er uit zou kunnen ko-
men te zien.
Het gebouw zal bestaan uit een begane grond en 
één verdieping. Op de begane grond zullen alle 
kleedkamers gerealiseerd worden. Daarnaast is er 
op de begane grond ruimte ingetekend voor onder 
andere een kinderdagverblijf/BSO, fysiotherapie, 
fitnessruimte, ruimte voor dagbesteding en opslag 
van de gemeente.
Op de 1e verdieping komt de kantine met keuken 
en diverse vergaderruimtes. Aan beide zijden van 
de kantine zal een terras komen. De nieuwe ac-
commodatie zal ook een tribune krijgen.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd zijn we op dit moment bezig met het 
opstellen van een haalbaarheidsonderzoek. Dit do-
cument zal als uitgangspunt dienen in de verdere 
gesprekken met alle partijen inclusief de gemeente 
Bedum. 
Met de informatie hopen we de leden van SV Be-
dum en alle geïnteresseerden eerst bijgepraat te 
hebben over de stand van zaken rondom de nieuw-
bouw. Voor vragen of opmerkingen over dit project 
kan er contact opgenomen worden met één van de 
leden van de werkgroep.

Samenstelling Werkgroep Nieuwbouw Multi-
functionele Accommodatie Bedum

Gert Jan Hageman – ondernemer
Rob van der Werf – ondernemer – voorzitter 
Stichting Bedrijvenvoetbal
André van Haag – bestuurslid SV Bedum (porte-
feuille accommodatie)

Vincent Geerling – bestuurslid SV Bedum (voor-
zitter jeugdcommissie)
Wilhelm Dijk - ondernemer
Douwe Feddema – bouwkundige
Niels Feddema – architect

Samenvatting Visiedocument toekomstige 
multifunctionele (sport)voorziening Bedum

1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Een aantal vrijwilligers van Sport Vereniging Bedum 
(SV Bedum) heeft het initiatief genomen om voor 
het clubgebouw van SV Bedum een nieuw toe-
komstperspectief te formuleren. Aanleiding hier-
voor is dat het huidige clubgebouw gedateerd is 
en niet meer voldoet aan de eisen van de huidige 
tijd. SV Bedum heeft de laatste jaren een grote 
groei doorgemaakt en dan vooral op het gebied 
van jeugdvoetbal, meiden/damesvoetbal, walking 
football en 35+/45+-voetbal. Binnen de huidige 
accommodatie is verdere groei van de vereniging 
niet mogelijk. Daarnaast heeft Bedum te maken 
met veranderingen in de samenleving, die gevol-
gen kunnen hebben voor het bestaande voorzie-
ningenniveau in Bedum. 
De vrijwilligers hebben zich georganiseerd in een 
projectgroep, die heeft nagedacht over de ge-
wenste inhoudelijke ontwikkeling van de sport-
vereniging in breder maatschappelijk perspectief. 
Uitgangspunt is het versterken van de leefbaarheid 
en cohesie onder de bewoners van Bedum van 0 
tot 100 jaar. Hieraan wil SV Bedum invulling geven 
door verbindingen te leggen met, en tussen, maat-
schappelijke initiatieven en organisaties, die actief 
zijn in Bedum. Deze focus stelt niet alleen eisen 
aan de organisatie van de voetbalvereniging en an-
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dere maatschappelijke partijen, maar ook aan de 
benodigde huisvesting en faciliteiten. 
Uit diverse gesprekken die de projectgroep met di-
verse organisaties heeft gehad, is een rode draad 
te herleiden, namelijk: alle organisaties zijn van 
mening dat er in Bedum kansen liggen voor het 
ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met 
als doel het borgen van de continuïteit en kwaliteit 
van de huidige dienstverlening, welke nu versnip-
perd is over het dorp Bedum. 
1.2 Doelstelling van het visiedocument
Onderbouw de lokale maatschappelijke behoefte 
met een inhoudelijk visiedocument gericht op het 
behoud van leefbaarheid en een toekomstbesten-
dige voorzieningenstructuur in Bedum. 
1.3 Aanpak 
Tijdens het proces wordt in samenhang aandacht 
besteed aan: 
• Inhoud: wat is de gezamenlijk gedragen visie 
van de gebruikers van de toekomstige (sport)
voorziening en hoe ziet deze samenwerking eruit; 
wat hebben de deelnemers elkaar te bieden; hoe 
komen we tot een gezamenlijke versterkende pro-
grammering? 
• Ruimte: wat zijn de ruimtelijke functionele wen-
sen van de gebruikers, welke mogelijkheden zijn er 
voor multifunctioneel ruimtegebruik, ondersteunt 
het ruimtelijk concept de samenwerking, hoe ziet 
het vlekkenplan (relatieschema) eruit? 
Op basis van bovenstaande aanpak wordt het vi-
siedocument vormgegeven als basis voor overleg 
met dorpsinwoners, betrokken verenigingen, in-
stellingen, gemeente en provincie. Voorts dient het 
als onderligger voor een nog in 2018 uit te voeren 
haalbaarheidsonderzoek.

2 Het DNA van de multifunctionele (sport)voor-
ziening 
Op 13 november 2017 is in een werkbijeenkomst 
met een groot aantal deelnemers van verschillende 
organisaties uit Bedum gesproken over het DNA 
van de toekomstige (sport)voorziening. Bedum is 
een dorp met ongeveer 8.500 inwoners, met een 
rijk verenigingsleven en heeft een redelijk hechte 
gemeenschap. De wens is om van meer betekenis 
te zijn voor de inwoners van Bedum door verbin-
dingen te leggen met, en tussen, maatschappe-
lijke initiatieven en organisaties, die actief zijn in 

Bedum. Een nieuwe organisatie is nodig om deze 
wens werkelijkheid te laten zijn. Wat vormt het 
DNA van de nieuwe organisatie? Hoe kan de cul-
tuur, sfeer en identiteit van de toekomstige (sport)
voorziening worden omschreven? 
Hieronder is de gewenste cultuur, sfeer en identi-
teit beschreven. Door vast te houden aan het ge-
wenste DNA maakt de toekomstige (sport)voorzie-
ning de wens om bij te dragen aan de leefbaarheid 
van Bedum zichtbaar.

A. De voorziening is passend voor iedereen 
De voorziening is van, voor en door iedereen. Alle 
inwoners en organisaties zorgen samen voor een 
breed scala aan activiteiten. Zo vormt de voorzie-
ning de verbinding binnen de gehele Bedumer ge-
meenschap.
De activiteiten worden aangeboden vanuit een 
voorziening welke functioneel en duurzaam is. Het 
past bij iedereen, is laagdrempelig en uitnodigend. 
Je voelt je er welkom. 
B. Familiegevoel en saamhorigheid in een mul-
tifunctioneel gebouw 
De voorziening vormt het ontmoetingspunt van de 
gemeenschap. Er zijn activiteiten voor jong en oud, 
er is voor iedereen iets te beleven. Doordat ieder-
een er voor een activiteit komt, is het een open en 
laagdrempelige voorziening. 
Het gebouw is degelijk, stijlvol en duurzaam. Het 
verleden wordt zichtbaar gekoesterd. 
C. De voorziening straalt kracht en vertrouwen 
uit 
Binnen de gemeente zorgt de multifunctionele 
voorziening voor saamhorigheid. Een plek waar je 
iedereen tegenkomt en waar iedereen zich wel-
kom voelt. Dit versterkt het familiegevoel, de ver-
binding en de samenwerking. De gezamenlijkheid 
versterkt de individuele activiteiten en geeft ruimte 
aan gezamenlijke activiteiten. De organisaties zijn 
hierin loyaal naar elkaar. 
D. De voorziening is de trekker voor het dorp 
Door de vele verschillende activiteiten in de mul-
tifunctionele voorziening is er veel te beleven. Het 
is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de 
gezondheid en duurzaamheid van inwoners en ge-
meente. Het gebouw zelf is herkenbaar, eigenzin-
nig, eigentijds en veelzijdig.

3 Beoogde activiteiten van de (sport)voorzie-
ning 
Om een toekomstige voorziening te realiseren 
voor Bedum waar diverse (sport)activiteiten sa-
men komen en eveneens op een laagdrempelige 
manier mensen elkaar kunnen ontmoeten, is een 
gezamenlijk plan nodig, waarin de mogelijkheden 
tot inhoudelijke en ruimtelijke samenwerking zijn 
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vormgegeven. Tijdens de bijeenkomst is daarom al-
lereerst gekeken naar welke activiteiten de organi-
saties individueel uitvoeren. Vervolgens is verkend 
welke activiteiten je gezamenlijk zou kunnen orga-
niseren. Hierbij is gekeken naar huidige, maar ook 
naar toekomstige (nog niet bestaande) activiteiten. 
Het doel is om te achterhalen waar overlap zit en 
waar je elkaar kan versterken.

Iedere organisatie zag verschillende kansen en 
mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking. 
Enerzijds wordt door iedereen gezien, dat de sa-
menwerking de individuele activiteiten kan verster-
ken. Je kan, wat je zelf nu al goed doet, er beter 
door maken. Anderzijds zorgt samenwerking ervoor 
dat er activiteiten georganiseerd worden vanuit de 
voorziening, die zorgen voor de gewenste aantrek-
kingskracht. Vervolgens is de vraag welke ruimte en 
faciliteiten hiervoor nodig zijn en is dit gevisuali-
seerd in het volgende hoofdstuk. Het uitgangspunt 
hierbij is multifunctionaliteit.

4 Het ruimtelijk concept voor de (sport)voor-
ziening 
Onderstaand schema symboliseert de ruimtelijke 
organisatie voor de nieuwe huisvesting van de 
toekomstige (sport)voorziening. Het schema is op-
gebouwd uit verschillende componenten, die de 
ingrediënten vormen voor de voorziening. Het ver-
beeldt dus geen gebouwvorm, maar een ruimte-
lijke voorstelling hoe de verschillende onderdelen 
van een multifunctionele accommodatie met elkaar 
verbonden zouden moeten zijn. 

Hieronder volgt een beschrijving van de wensen, 
waarbij aandacht is besteed aan het leggen van ver-
bindingen. 

 ‘Ons thuis’
Je komt binnen in een centrale ruimte. Dit is het 
hart van het gebouw waar een ieder zich thuis 
voelt en waar je ongemerkt in contact komt met 
anderen en andere sociale activiteiten in Bedum. 
Zo krijgt iedereen hier het gevoel weer midden in 
de samenleving te staan.
Het hart is zowel naar binnen als naar buiten toe 
open. Buitenactiviteiten zijn van binnenuit zicht-
baar en van buiten is de warmte en gezelligheid 
van binnen voelbaar. Je kan direct vanuit het hart 
naar een buitenterras. Binnen wordt het huiselijk, 
mede door gebruik te maken van verschillende 
zitjes en banken, de biljarttafel, een kantine met 
ruimte om bijvoorbeeld te klaverjassen of te puzze-
len en toegang tot de horeca-keuken. In de keuken 
zijn mensen vanuit een beschutte werkplek (dag-
besteding, herintegratie, etc) actief in de bediening.
De huiskamer is op te delen in verschillende delen, 
zodat een multifunctionele zaal ontstaat, die voor 
verschillende doeleinden gebruikt kan worden, 
van businessruimte en jeugdhonk tot bv repair- en 
naai-café. In dit deel bevinden zich eveneens een 
vergaderruimte, bestuurskamer en kantoren. Van-
uit het hart kan je makkelijk naar andere delen van 
het gebouw en dit deel is voor alle Bedumers ze-
ven dagen per week van vroeg tot laat open.
Activiteiten die hier plaats kunnen vinden zijn:
 Kantinefunctie voor SV Bedum en andere 
 verenigingen/participanten
 Feesten en evenementen
 Multicultureel koken
 Vrijwilligersactiviteiten
 Teambuildingsactiviteiten
 Denksporten (kaarten, schaken).

 Onderwijs
In de toekomstige voorziening is de ambitie om 
overdag het onderwijs gebruik te laten maken van 
verschillende ruimten. Kinderen worden na het 
continurooster opgevangen door de BSO-orga-
nisatie, welke voornamelijk gebruikmaakt van de 
ruimten in het centrale hart. Doordat je vanuit deze 
ruimten zicht hebt op de verschillende sport(veld)
en komen de BSO-kinderen in aanraking met ver-
schillende sportmogelijkheden.
Het Kinderdagverblijf heeft een specifieke ruimte 
op de begane grond en een eigen buitenruimte. 
Wel maakt het kinderdagverblijf gebruik van alge-
mene voorzieningen, zoals de wasserette en de 
kantoorruimte.

 Sport & Gezondheid
Vanuit het centrale hart kun je vervolgens doorlo-
pen naar de zogenaamde sport- en fitnessruimte. 
Dit is een multifunctionele zaal waar ruimte is voor 
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alle Bedumer binnensportverenigingen en bin-
nensportactiviteiten, zoals judo en andere vecht-
sporten, die in samenwerking met een potentiële 
partner opgericht kunnen worden. Eveneens wordt 
in dit deel een fitnessruimte ingericht. Hier krijgen 
sporters onder begeleiding fitness en krachttrai-
ning. Ook zouden er door SV Bedum en andere 
sportverenigingen onder begeleiding van een fy-
siotherapeut hersteltrainingen kunnen worden uit-
gevoerd. 
Verder zijn er voldoende kleedruimten, toiletgroe-
pen en opslagruimten beschikbaar voor gezamen-
lijk gebruik. Ook is de wasserette beschikbaar voor 
alle organisaties binnen de voorziening en voor ex-
tern gebruik.

 Zorg & Welzijn
Het gezondheidscentrum staat in directe verbinding 
met het centrale hart, waar de kantine of ontmoe-
tingstafel als wachtkamer kan worden gebruikt. 
De behandel- en massageruimte wordt optimaal 
gebruikt door een goede planning van de verschil-
lende organisaties. Zo wordt het ook gebruikt voor 
het medisch inloopuur.

 Buitenruimte(n)
De buitenruimte nabij de centrale ruimte wordt 
meer benut voor ontmoeting door het creëren 
van een aantrekkelijk terras voor iedereen. Ver-
der wordt de buitenruimte in zones ingedeeld. 
Voor kinderen wordt een speelplaats ingericht met 
speeltoestellen, klimheuvel, waterspeelplekken en 
een pannaveld. Voor jongeren en volwassenen is 
er ruimte voor buitensport, zoals beachsport, boot-
camp en survival. Ook voor de ouderen is er in de 
buitenruimte aandacht; hier richten we ons op een 
parkachtige omgeving waar men kan wandelen 
en kan fitnessen. In samenspraak met fysiothera-
peuten, sportverenigingen en andere stakeholders 
(ondernemers) wordt hiervoor een programme-
ring ontwikkeld. Het dagelijkse onderhoud aan de 
buitenruimte, zoals schoffelen, snoeien en vegen, 
net zoals het onderhoud aan de voorziening, zoals 
schilderen, lampen vervangen en opruimen, kan 
worden uitgevoerd door mensen vanuit een be-
schutte werkplek. Zo blijft iedereen onderdeel van 
de maatschappij.  

Alle loten zijn inmiddels ingevoerd en ver-
werkt. Allereerst onze complimenten aan de 
lotenverkopers. Van de aan 200 verkopers uit-
gedeelde lotenboekjes zijn er 45 zeer actief ge-
weest. Zij hebben gemiddeld 11 loten per per-
soon verkocht! Dit heeft een totaalbedrag van 
€ 1.196,90 opgeleverd.
Maar nu is iedereen natuurlijk erg nieuwsgierig wie 
het teamuitje gewonnen heeft.......
Met een totale verkoop van 93 loten is dit gewor-
den: JO10-1.

Zij hebben hiermee een teamuitje t.w.v. 5 euro p.p. 
gewonnen. Hedenavond tijdens de training heeft 
het team een tegoedbon ontvangen en kunnen zij 
zelf een teamuitje uitzoeken. Wij wensen jullie heel 
veel plezier!!
Verder zijn er natuurlijk verkopers die nog een zak-
centje verdiend hebben met het verkopen van 10 
of meer loten. Een aantal enveloppen zijn al uitge-
deeld aan de betreffende verkopers, de rest volgt 
zo snel mogelijk.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet en hope-
lijk gaan we dit jaar nog meer loten verkopen!  

OPBRENGST GROTE CLUBACTIE



Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

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

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

KMP
a d v i e s



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

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

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

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

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7

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

Voor meer informatie zie onze website!

Trotse ontwikkelaars van de SV Bedum website!

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

Anura

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

Web Development & Consultancy
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ACCOMMODATIE NIEUWS

En bij al deze zaken maken we steeds de afweging 
of het wel of niet noodzakelijk is vanwege de ont-
wikkelingen van het eventuele nieuwe multifunc-
tionele gebouw. Zo zijn er de afgelopen periode 
werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. hemelwater-
afvoer van zowel het hoofdgebouw als het Argo ge-
bouw. Zo stond het dak van het Argo gebouw door 
verstopte afvoeren vol met water.
Helaas werden in deze periode ook geconfronteerd 
met schade aan het Argo gebouw. Twee ramen zijn 
vermoedelijk in het weekend vernield zonder dat 
er iemand in het gebouw is geweest. Hiervan is 
melding gedaan bij de politie en zal verder worden 
opgepakt.

De gemeente heeft in deze periode diverse nood-
zakelijke snoeiwerkzaamheden uitgevoerd rondom 
een aantal velden. Tevens hebben we van de Rabo-
bank een aantal archiefkasten ontvangen t.b.v. de 
materiaalcommissie maar ook voor het opruimen 
van ons archief. 

Daarnaast hebben we van de gemeente reactie 
ontvangen op diverse punten zoals het pad richting 
veld 5 en tevens de infill op veld 1. De toezegging 
is gedaan dat hier op korte termijn de benodigde 
acties worden ondernomen.
Ook worden op korte termijn een aantal lichtmas-
ten op het trainingsveld vervangen door nieuwe 
exemplaren omdat deze zijn afgekeurd. 
Er is een kassahok aangekocht voor onze kaartver-
kopers. Deze is ondertussen voorzien van een dak 
en geheel afgesloten. Tevens is er een nieuwe ruit 
geplaatst in dit hok en wanneer het weer het toe-
laat zal deze worden geschilderd in de clubkleuren.
Kortom, we zitten niet stil.

 André van Haag
bestuurslid accommodatie 

Ondanks de relatieve rustige periode afgelopen maanden op onze accommodatie 

vanwege o.a. de winterstop en de vele afgelaste wedstrijden op de groene velden 

zijn er altijd wel weer zaken die moeten worden opgepakt. 

Kaartverkoop verbeterd!

Eindelijk kunnen Dolf Schaap (links) en Ger Bolhuis droog en uit de wind zitten tijdens de kaartverkoop 
bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal op zaterdag. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in 
vervulling. Dank aan de creatieve vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben!



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

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

DE9003253-ONT001-CB013

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

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

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

Voor particulier en bedrijfsleven.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE.



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

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

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

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

2 bedrijven 1 visie
www.kooijmansinstallatietechniek.nl

Thedemastraat 9 • 9781 BE Bedum
Tel verkoop: 050-3012052 • Tel werkplaats: 050-3010789



Pupil van de week
Ik ben Niels Dool. Zaterdag 17 februari 2018 
was ik pupil van de week. Donderdag kwam 
mevrouw Beenes mij interviewen en kreeg ik 
het T-shirt van de pupil van de week.

Zaterdags moest ik om 2 uur in de bestuurskamer 
zijn en werd ik opgehaald door Albert en ging ik 
in de kleedkamer naast Nick Boelhouwer zitten 
met harde muziek. Toen deden we de warming-up. 
Toen begon de wedstrijd en mocht ik eerst nog de 
aftrap nemen. En ik had gescoord door de benen 
van de keeper.

De eerste helft was het 0-0. In de rust kreeg ik in de 
bestuurskamer een bal met handtekeningen, een 
bidon, shirt en een tas. Hier ben ik superblij mee!
De tweede helft scoorde Bedum 5x en NEC Delfzijl 
1x en NEC miste ook nog een penalty op het eind.
Nick werd de tweede helft gewisseld en kwam 
naast mij zitten in de dug-out. Remy was heel blij 
en gaf mij een high five.

Ik vond het een super leuke middag!
  Niels.

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

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

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

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

dan alleen vlees en vleeswaren
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Ingeseind door een deelnemer maakt de redactie 
van Langs de Lijn graag gebruik van het verslag op 
de website van de COVS. De scheidsrechters kun-
nen terugkijken op een zeer geslaagd weekeinde. 
In een ontspannen sfeer werd hard gewerkt en 
volop genoten. 

Spelregelkennis
Bijna veertig deelnemers vertrokken donderdag-
avond om 18.00 uur vanaf sportpark Corpus den 
Hoorn per touringcar naar Holwerd. Daar werd 
om 20.00 uur de boot naar Ameland gepakt. Even 
na 21.00 uur werd Hotel Ameland bereikt. Klaas 
Smith en Henk Steenhuis verzorgden vervolgens 
het eerste programmaonderdeel, met 25 spel-
regelvragen. De spelregels bleken best lastig. Of 
was de scherpte eraf door de combinatie met de 
drankjes? Uiteindelijk ging de winst naar good-old 
Auke van der Horn, Marc de Lang en Marco Oos-
ting. 

Echte prof
Op vrijdag was iedereen ruim op tijd bij het ontbijt. 
Nou ja… dat kon niet over iedereen gezegd wor-
den. Laten we het er maar op houden, dat Henk S. 
de training mentaal aan het voorbereiden was… 
Eenmaal wakker was Henk weer volop aanwezig. 
In de ochtenduren van de vrijdag werd er fanatiek 
getraind op het strand, onder leiding van dezelfde 
Henk S. Bij sprintjes vol omhoog tegen de duinen 
kreeg Henk het verbaal aardig te verduren. Als een 
echte prof was Steenhuis daartegen bestand. Een 
ander deel van de groep ging aan de wandel. Na 
een snelle douche nam Klaas Smith zijn collega’s in 
drie kwartier mee door de belangrijkste spelregels. 
Dat werd door de scheidsrechter als heel nuttig er-
varen!

Bas Nijhuis
In de middag waren er drie activiteiten: een deel 
ging aan de wandel, zo’n 12 leden gingen met Bert 

Scheidsrechters bereiden zich voor op Ameland
Gediplomeerde scheidsrechters in onze regio zijn aangesloten bij de COVS, de 

scheidsrechtersvereniging van Groningen. Een fanatieke club scheidsrechters, die het 

mede mogelijk maakt, dat er elk weekend gevoetbald kan worden. In het weekend 

van 11-14 januari 2018 bereiden de scheidsrechters zich voor op de tweede sei-

zoenshelft tijdens het 20e Sportweekend Ameland. Namens SV Bedum waren Henk 

Steenhuis, Peter Mulder, Bert Volders, Patrick Elzer en Jan Heikamp vertegenwoor-

digd. SV Bedum is trots op zo’n afvaardiging!
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Kamstra in het bos hardlopen en 14 anderen beul-
den zichzelf af op de mountainbike.
Inmiddels waren de gasten Harry & Carla en Bas & 
Eddy gearriveerd. Hoogtepunt van de vrijdag was 
ongetwijfeld de Bas Nijhuis-show. Bas en zijn aan-
gever Eddy van der Ley zorgden voor een vermake-
lijke avond, waarbij Bas een eerlijk en openhartig 
inkijkje in de prof-arbitrage gaf. 

Persoonlijke groei
De zaterdag kende een afwisselend programma. 
Er werd door een grote groep pittig getraind in 
de duinen en op het strand. De aanwezige jagers 
waren er vast niet blij mee… Een andere groep 
ging wandelen. Na een snelle douche was het de 
beurt aan Harry de Lange en partner Carla voor een 
boeiende en leerzame workshop over persoonlijke 
groei. Harry hield de deelnemers een spiegel voor, 
liet de groep actief meedoen en had een mooie 
boodschap: ‘durf te veranderen’. Vooral een op-
dracht met jongleerballen leverde de nodige hila-
riteit op en de nodige opmerkingen die makkelijk 
een #metoo kunnen opleveren…

Zeskamp
Meteen ging de groep door naar het bos voor 
een zeskamp, archery tag en handboogschieten. 
Zo werd er door de verschillende groepjes fana-
tiek gestreden bij touwtrekken, latje lopen, puz-
zelen en zaklopen. Erg vermakelijk. De groep van 
de inmiddels aangesloten Henk de Haan ging 
broezend naar de overwinning. Individueel was 
de hoogste score van Jacob Cleveringa een ver-
melding waard. Hij haalde 220 punten, met twee 
pijlen in de roos.

Scheidsrechters bereiden zich voor op Ameland
Zaterdagavond genoten de scheidsrechters van 
een uitstekend Hollands buffet en verzorgde Henk 
de Haan in zijn geheel eigen stijl een hilarische 
avond. Met een leuke quiz en prachtige anekdo-
tes. Henk, gewoon blijven broez’n! De quiz werd 
gewonnen door Team Dijkshoorn, bestaande uit 
Henk de Wit, Marcel Boekholt, Marco Oosting, Marc 
van der Haak, Marc de Lang en Marcel Bellinga. Na 
de quiz werd het een lange en gezellige avond. We 
zagen Popeye, Klasina, een schoonmaakster en 
een DJ langs komen… Ook scheidsrechters weten 
wat feesten is….

Dappere dodo’s
Het ontbijt op zondag was voor sommigen toch te 
vroeg, maar legde een goede bodem voor de laat-
ste training of wandeling. Enkele dappere dodo’s 
waagden zich aan de nieuwjaarsduik. Brrr! Dat was 
overigens pas nadat Theo Kok op humoristische 
wijze enkele mensen en Marcel Boekholt deskun-
dig had gefileerd. Jurjen Kaper en Nick Stuifzand 
waagden zich aan een challenge jongleren. Dat 
bleek lastig onder druk… Jurjen won uiteindelijk. 
De fietstocht richting het Oerd (wind tegen heen 
en terug in de rug) was lekker verfrissend. Daarna 
tassen inpakken en kamers opruimen.

Voor vertrek genoten de scheidsrechters van hun 
laatste maaltijd op Ameland. Om half vijf vertrok 
het gezelschap richting boot. Het was een zeer 
geslaagd weekeinde. De scheidsrechters zijn klaar 
voor de tweede helft van de competitie! Eén ding 
in 20 jaar Sportweekend Ameland zal voor de deel-
nemers nooit veranderen: dat het weekend zo snel 
voorbij gaat…  



Een aandeel in elkaar

Vraag jouw rekening aan op rabobank.nl/jongerenrekening

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

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

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

Rabo JongerenRekening

en baas 
zijn over 
je eigen geld.

Meer kunnen
met je

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

Deze keer staat Wilma van der Wal in the spotlight. 
We legden ook haar de volgende vragen voor…

Wilma, kun je jezelf eens even kort voorstel-
len?
Ik ben Wilma van der Wal. Ik ben nu 14 jaar ge-
trouwd met Remy van der Wal en wij hebben 2 kin-
deren gekregen, Esmee is 12 jaar en Tim is 10 jaar. 
Als beroep ben ik bloedprikster bij Certe en als 
hobby schilder ik.

Hoe lang hoor jij al bij de club van kantinevrij-
willigers?
Sinds 4 jaar ben ik vrijwilliger in de kantine.

Weet je nog waarom je destijds in de kantine 
bent gaan staan?
Het had me altijd leuk geleken om in de kantine 
te staan. Mijn moeder deed het vroeger al bij VV 
Bedum en daar hielp ik altijd al mee met glazen 
halen. Toen onze kinderen oud genoeg waren, kon 
ik zelf in de kantine gaan staan.

Wat vind jij het allerleukst aan dit werk?
Het leukste van de kantinedienst vind ik als de 
voetballers een feestje bouwen in de kantine. Dan 
gaat de muziek een stukje harder en is het FEEST. 
Dat is echt genieten.

En wat het allervervelendst?
Het vervelendste vind ik als mensen ongeduldig 
worden. We hebben het vaak erg druk en er zijn 
tientallen mensen, die iets van je willen. Ik snap 
dat het frustreert als wij niet op volgorde bedienen, 
maar vaak is dat ook niet bij te houden. Maar ge-
lukkig hebben de meeste mensen geduld.

Is er in de afgelopen tijd veel veranderd in dit 
werk?
Ik doe het nog niet heel erg lang, dus ik heb nog 
geen grote veranderingen meegemaakt. Wel merk 
ik dat ik mijn draai helemaal heb gevonden. 

We krijgen een nieuw sportcomplex. Wat vind 
jij in de keuken een absolute must?
Ik heb een keer in de kantine van de Pelikanen ge-
staan en daar hadden ze een verlengstuk op de 
thee/ranja container. Zodat je met een slangetje 
alle bekertjes kunt vullen. Helemaal top.

Wat zou je willen zeggen tegen aan-
staande nieuwe leden van de club van 
kantinevrijwilligers? 
Geniet er van!!! Maak je niet te druk, ieder-
een weet dat je vrijwilliger bent en dat je 
geen professionele barman of -vrouw bent. 

Heb je nog iets anders dat je kwijt wilt? 
Ik wil nog graag even zeggen dat ik SV Be-
dum een geweldige voetbalclub vind. Er 
werken zo veel enthousiaste vrijwilligers 
mee om er een mooie club van te maken. 
Ik ben erg trots dat ik daar deel van uit mag 
maken. 

Wil jij collega worden van Wilma 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
WILMA VAN DER WAL door Ginet Walraven
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INGEZONDEN STUK: 
Investeren in het zondagvoetbal wordt
een win-win situatie voor SV Bedum

In bijvoorbeeld Hoogkerk en Winsum is er na de fusie geen plek meer voor een 

zondag team dat uitkomt in een standaardklasse. Bij ons is dat (overigens volledig 

te danken aan een eigen werkgroep) gelukkig (nog?) niet het geval. De club kiest 

– volkomen terecht – voor één vlaggenschip, uitkomend in de top van het zaterdag-

voetbal. Ik zie (vast door een gekleurde bril) kansen voor de héle vereniging als je nu 

het voetbal op beide dagen gaat promoten, bij zowel de eigen leden als ook in de 

Ommelander regio. Mijn oproep aan het nieuwe hoofdbestuur is om met open vizier 

de kansen te overwegen en niet bij voorbaat al de argumenten op het vooral niet te 

doen, te prefereren.

Hoe anders kan de wereld eruit zien in slechts een 
paar maanden tijd. Na de lange strijd om promo-
tie naar de vierde klasse, hing het voortbestaan 
van het prestatievoetbal op zondag aan een zijden 
draadje. Een aantal basisspelers besloot de club te 
gaan verlaten en nieuwe aanwas bleef voor eerst 
uit. Een nieuwe trainer was daarom ook nog niet 
vastgelegd. Een aantal jongens die het zondagvoet-
bal een warm hart toedragen, hebben vervolgens 
de koppen bij elkaar gestoken. En met wat voor 
resultaat: er staat een kwalitatief goede spelers-
groep, er is een nieuwe hoofdsponsor gevonden 
en een nieuwe trainer diende zich aan. Vooral met 
de komst van Jos Mekkering (Koopjesdrogisterij en 
Gerrit Koning is er een sponsorbudget beschikbaar, 
waar iedere vierdeklasser jaloers op zou zijn.
Nu de nieuwe competitie bijna halverwege is, draait 
Zondag 1 wederom mee om de bovenste plaatsen 
en is een nieuwe promotie zeker niet uit te sluiten. 
De ploeg staat er prima op, zowel in, als buiten het 
veld. De nieuwe begeleidingsstaf heeft de wind er 
goed onder, de uitstraling qua kleding is dit jaar ook 
eindelijk uniform en de publieke belangstelling is 
groeiende. Als je dit afzet tegen het ontbreken van 
de juiste trainingsfaciliteiten (er is geen plek voor 
Zondag 1 op het kunstgras!!) mag dit een wonder 
heten. De laatste weken zijn de trainingen vaker 
niet dan wel doorgegaan.

Waarom dan toch dit stuk? Ik denk dat de verdere 
groei van onze ambitieuze vereniging júist gestalte 
kan worden gegeven als de voetbalpiramide op-
nieuw tegen het licht gehouden wordt. Naast het 
vlaggenschip is er best plek voor een aantal luxe 
jachten. We hoeven, nee we moeten geen genoe-
gen nemen met wat ronddolende roeibootjes, die 
door het vlaggenschip overvaren dreigen te worden.
Na Zaterdag 1 en Zaterdag 2 hoort Zondag 1 te ko-
men. Maak van de zondagploeg uitkomend in de 
vierde (of zelfs derde klasse) een opleidingsploeg. 
Laat spelers één a twee jaar rijpen en als ze goed 
genoeg zijn, hevel ze dan over naar de zaterdag. Zo 
creëer je een win-win situatie voor iedereen. De 
kruisbestuiving werkt de afgelopen jaren al prima. 
Het zondag team heeft aanvulling gekregen van 
enkele gelouterde spelers van de zaterdag en de 
hoofdtrainer van zaterdag staat echt niet alleen voor 
zijn plezier op zondag te kijken. Nee, uiteraard is hij 
ook aan het beoordelen wie van deze spelersgroep 
de overstap naar de zaterdagselectie zou kunnen 
maken. Prima wat mij betreft: want als je het niveau 
aan kan, maak gerust die stap omhoog! Help jezelf 
en de vereniging daarmee.
Het veelgebruikte argument dat jonge spelers niet 
op zondag willen spelen, is volgens mij vooral ge-
baseerd op het napraten van elkaar. Het heeft een 
hoog “het-zal-wel-zo-zijn”-gehalte. Natuurlijk zullen 
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INGEZONDEN STUK: 
Investeren in het zondagvoetbal wordt
een win-win situatie voor SV Bedum

er jongens zijn die niet op zondag willen voetbal-
len. Maar er zit een verschil in op stap gaan (en 
normaal kunnen voetballen) en jezelf helemaal 
volgooien op de zaterdagavond. Ik ging zelf met 
enige regelmaat op stap, maar heb hiervan nauwe-
lijks problemen ondervonden op de zondagmid-
dag. Als je je maar kunt beheersen. 
Komend jaar komen er 19 A-junioren over. Aan het 
nieuwe bestuur de schone taak om het huidige 
beleid over doorstroming nog eens tegen het licht 
te houden en een afgewogen keuze te maken. De 
visie van de club moet er één zijn waar de hele 
vereniging beter van wordt. De bloedgroepen zijn 
door de fusie aan het verdwijnen, maar dat bete-
kent niet dat je over en weer geen rekening moet 
houden met elkaars eisen en wensen. Aan de 
hoofdtrainers de taak om de betreffende spelers te 
benaderen en ze het perspectief voor te schotelen. 
Laat de jongens met beide takken meetrainen om 
ze te laten proeven aan het seniorenvoetbal. Laat 

ze oefenwedstrijden meedoen, zodat ze uiteinde-
lijk zelf een weloverwogen keuze kunnen maken.
Dit alles zou wat mij betreft kunnen resulteren 
in een uniek concept in Groningen: zowel op de 
zaterdag als op de zondag een eerste elftal uitko-
mend op een hoog amateurniveau. 

Alle voordelen nog eens op een rijtje:
- Behoud van meer leden.
- Betere doorstroming naar zaterdag 1 (als ook 

naar zondag 1)
- Iedereen voetbalt op zijn hoogste niveau, al-

thans krijgt daarvoor alle kansen
- Uniek in de regio en provincie. (volgens mij de 

enige club)
Wordt het win-win of een verlies voor (één van) 
beiden?

 Kick Mulder
Reageren? Graag! kickmulder@gmail.com 

Cars4all
Verbindingsweg 31 - 9781 DA Bedum - Tel. 050 - 3011999  
info@cars4all.nl - www.cars4all.nl

       cars4allbedum            @Cars4all1

Lid van:

incl. 3 jaar

all-in garantie!

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

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

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

Bij Cars4all krijgt u Bij Cars4all krijgt u 

de laagste prijs garantie!*

*  Laagste prijsgarantie geldt alleen voor monterende bedrijven, webshops zijn hierbij uitgesloten.
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Roden JO19-1  Froombosch JO19-1  
HFC ‘15 JO19-1  Zevenhuizen JO19-1  
Noordpool UFC JO19-1  Zuidhorn JO19-2  
FC Zuidlaren JO19-1  Zeester JO19-1  
Assen FC JO19-1  Loppersum SC JO19-1  
LEO (Loon) JO19-1  Oosterparkers JO19-1  
LTC JO19-1  Nieuw Roden JO19-1  
Achilles 1894 JO19-2  Winsum JO19-3  
Velocitas 1897 JO19-2  Wilper Boys De JO19-1  
SV Bedum JO19-2  SV Bedum JO19-3  
BSVV JO19-1  SIOS JO19-1  
Winsum JO19-2  DVC Appingedam JO19-3  
PKC’83 JO19-1    
    
MOVV JO17-1  HFC ‘15 JO17-2  
VVS JO17-1  Lycurgus JO17-2  
ST FC LEO/Kloosterb JO17-1  Aduard 2000 JO17-1  
Scheemda SC JO17-1  SV Bedum JO17-3  
Be Quick 1887 JO17-4  Eenrum JO17-1  
Siddeburen JO17-1  Helpman JO17-3  
NEC Delfzijl JO17-2  DVC Appingedam JO17-3  
SV Bedum JO17-2  Oosterparkers JO17-1  
Poolster JO17-1  Ezinge JO17-1  
Onstwedder Boys JO17-1  Winsum JO17-4  
Noordwolde JO17-1G  SJO ‘t Hogeland JO17-1  
OKVC JO17-1    
    
Hoogezand JO15-3  LEO FC JO15-1  GVAV-Rapiditas JO15-5
Heracliden De JO15-1  Lycurgus JO15-4  Grijpskerk JO15-2
Wildervank JO15-2  Lewenborg FC JO15-4  Kloosterburen JO15-1G
SJO Pekela 2000 JO15-1  SJO STEO JO15-1  Zeester JO15-1
Scheemda SC JO15-1  SV Bedum JO15-3  SV Bedum JO15-4
Lewenborg FC JO15-2  Fivel De JO15-1  OKVC JO15-1G
Siddeburen JO15-1  Middelstum JO15-1  Eenrum JO15-1
NEC Delfzijl JO15-2  Noordwolde JO15-1G  Lauwers De JO15-1
SV Bedum JO15-2  VVSV ‘09 JO15-1  Winsum JO15-5
ZNC JO15-1  Loppersum SC JO15-1  SJO ‘t Hogeland JO15-2
DVC Appingedam JO15-2  Winsum JO15-4  SIOS JO15-1G
Winsum JO15-3  SJO ‘t Hogeland JO15-1  Monnik De JO15-1
    
WVV JO13-2  GVAV-Rapiditas JO13-7  
Hoogezand JO13-2  Grijpskerk JO13-2  
Helpman JO13-2  Kloosterburen JO13-1G  
Haren JO13-1  Zeester JO13-1  
Be Quick 1887 JO13-3G  Monnik De JO13-1G  
NEC Delfzijl JO13-2  SV Bedum JO13-3  
SV Bedum JO13-2  Eenrum JO13-2G  
VVK JO13-1  SIOS JO13-1  
Harkstede JO13-1  VVSV ‘09 JO13-1  
Oosterparkers JO13-1G  Winsum JO13-3  
HSC JO13-1  OKVC JO13-2G  
Winsum JO13-2G  SJO ‘t Hogeland JO13-2  
    
Peize JO11-1  HFC ‘15 JO11-2  SJO STEO JO11-1
HFC ‘15 JO11-1  Noordpool UFC JO11-1  Zeester JO11-1
Zevenhuizen JO11-1  GVAV-Rapiditas JO11-1  SV Bedum JO11-3
Lycurgus JO11-1G  Be Quick 1887 JO11-2  OKVC JO11-2G
Be Quick 1887 JO11-3  NEC Delfzijl JO11-3  Middelstum JO11-2
Lewenborg FC JO11-2  Omlandia JO11-1G  Noordwolde JO11-1
SV Bedum JO11-1  SV Bedum JO11-2  VVSV ‘09 JO11-1
Wilper Boys De JO11-1  OKVC JO11-1  SJO KRC/ZEC JO11-1
VEV’67 JO11-2  Groninger Boys JO11-1  Ezinge JO11-1G
TLC JO11-1  Loppersum SC JO11-1  Winsum JO11-4
Marum JO11-1  Oosterparkers JO11-1G  SIOS JO11-2
Winsum JO11-1  Winsum JO11-2  SJO ‘t Hogeland JO11-1

COMPETITIE-INDELING SV BEDUM VOORJAAR 2018 
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COMPETITIE-INDELING SV BEDUM VOORJAAR 2018 
    
Heracliden De JO11-2  LEO FC JO11-1  SV Bedum JO10-1
Noordpool UFC JO11-2  HFC ‘15 JO11-6  DVC Appingedam JO10-2
SJO STEO JO11-2G  GVAV-Rapiditas JO11-4  OKVC JO10-1G
NEC Delfzijl JO11-5  Lycurgus JO11-4  GVAV-Rapiditas JO10-4
SV Bedum JO11-4  Aduard 2000 JO11-1G  Lycurgus JO10-1G
Poolster JO11-2G  Zuidhorn JO11-3  Actief JO10-3
Fivel De JO11-1G  Lewenborg FC JO11-7  
Loppersum SC JO11-3  Kloosterburen JO11-1G  
Corenos JO11-1G  Omlandia JO11-2G  
SJO KRC/ZEC JO11-2G  SV Bedum JO11-5  
Middelstum JO11-3  VVK JO11-1  
SJO ‘t Hogeland JO11-2  Winsum JO11-3  
    
Heracliden De JO9-1  Helpman JO9-4  Farmsum JO9-1G
Lewenborg FC JO9-1  Velocitas 1897 JO9-3  Heracliden De JO9-2
Siddeburen JO9-1  GVAV-Rapiditas JO9-4  SJO STEO JO9-2G
Omlandia JO9-1  Lycurgus JO9-5  NEC Delfzijl JO9-5
SV Bedum JO9-1  Be Quick 1887 JO9-7  Omlandia JO9-2G
VVK JO9-1  Zuidhorn JO9-5  SV Bedum JO9-3
  Lewenborg FC JO9-3  Middelstum JO9-1
  SV Bedum JO9-2  SIOS JO9-1
  Potetos JO9-2  Noordwolde JO9-1
  GEO JO9-1G  DVC Appingedam JO9-3
  VVSV ‘09 JO9-1G  Usquert JO9-1G
  Winsum JO9-3G  
    
SV Bedum JO8-1  SV Bedum JO8-2  Zeester JO8-1G
Hoogezand JO8-1  DVC Appingedam JO8-2  SJO ‘t Hogeland JO8-1
Lewenborg FC JO8-1  Middelstum JO8-1  VVSV ‘09 JO8-2
Lycurgus JO8-2  Heracliden De JO8-2  Kloosterburen JO8-1G
Velocitas 1897 JO8-1  Noordwolde JO8-1G  De Heracliden JO8-3G
  Ezinge JO8-1  SV Bedum JO8-3
    
Olde Veste’54 MO17-1  Drachten MO15-1  
Helpman MO17-1  SJO Feanstars MO15-1  
Be Quick D MO17-1  Noordpool UFC MO15-1  
Balk MO17-1  GVAV-Rapiditas MO15-1  
SV Bedum MO17-1  SV Bedum MO15-1  
WVV MO17-1  Drachtster Boys MO15-1  
  Harkstede MO15-1  
  Buitenpost MO15-1  
  Marum MO15-1  
  Winsum MO15-1  
  Anjum MO15-1  
    
Peize MO13-1  Hardegarijp MO11-1  
GVAV-Rapiditas MO13-1  HFC ‘15 MO11-1  
SV Bedum MO13-1  Be Quick D MO11-1  
Assen FC MO13-2  S.C. Stiens MO11-1  
NEC Delfzijl MO13-1  Noordbergum MO11-1  
MOVV MO13-1  ONT MO11-1  
  Blauw Wit ‘34 MO11-2  
  SV Bedum MO11-1  
  Wilper Boys De MO11-1  
  Buitenpost MO11-1  
  Friese Boys MO11-1  
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Staat er iets moois te gebeuren….

ZATERDAG 1 BLIJ MET ALLE SUPPORT 

donker was en dat de chauffeur de weg prima ken-
de. Het was een enorme slingerweg boven in de 
bergen met een diepe afgrond direct naast de weg. 
Na een rit van ongeveer 30 minuten kwamen we op 
een fantastisch sportpark aan, alwaar we tegen de 
plaatselijke trots een oefenwedstrijd hadden. Deze 
werd in een moordend tempo uiteindelijk door ons 
met 3-1 gewonnen. Tegen 23.00 kwamen we terug 
in Marbella, waar nog enkele drankjes werden ge-
nuttigd en daarna werd ons hotel opgezocht.

Dag 3, 12 januari
Wederom stond om 8.30 uur een prima ontbijt 
voor ons klaar, waarna de selectie voor de 2e oe-
fenwedstrijd bekend werd gemaakt. Deze werd ge-
speeld tegen de reserves van Vv Noordwijk, nadat 
good Old Ewold Oostmeier even op doel ging staan 
en Jacob Roorda, Wilhelm Dijk en nog een aantal 
oud-spelers hun kunsten hadden vertoond, begon 
de wedstrijd en helaas al snel stond er een 2-0 ach-
terstand op het bord. De draad werd echter goed 
opgepakt; helaas werd er wel verloren, maar ook 
dit was weer een goede en nuttige oefenwedstrijd. 
Nadat iedereen was gedoucht, kon men zijn eigen 
gang gaan; sommige gingen naar de beroemde ha-
venplaats, waar men de ogen uit kon kijken naar 
dure auto, s en mooie jachten. ‘s Avonds werd er 
door iedereen een gezellig feestje gevierd en kon 
met terugkijken op een prima dag.

Op 10 januari stond de trip naar Marbella op het 
programma. We gingen samen met de 2e selectie, 
een aantal sponsoren, ouders en bestuursleden 
op pad. Om 2.00 uur ‘s nachts werden we met 
50 man verwacht op het sportpark. Daar stond 
de touringcar al klaar, die ons naar Schiphol zou 
brengen. Ook de passage van de douane ging snel. 
Daarna was het wachten en voor sommige ijsberen 
om uiteindelijk om 7.10 uur de lucht in te gaan. 
Na een veilige en rustige vlucht kwamen we tegen 
10.00 uur aan in Malaga. Met een heerlijk zonnetje 
op onze gezichten vertrokken we voor het laatste 
ritje van 80 km richting Marbella. De organisatie 
stond ons al op te wachten bij het hotel. Nadat de 
sleutels van de hotelkamers waren uitgereikt, kon-
den we tegen 12.00 uur genieten van een lunch 
bij Hestia. Tegen 14.00 uur begonnen we met een 
partijtje beachvoetbal met die gedachte, dat de 
verliezers de zee in moesten. Na afloop hadden de 
spelers vrijaf en kon men wat voor zich zelf doen, 
de een ging de stad in en sommige gingen naar het 
stadion van Marbella waar een oefenwedstrijd van 
FC Groningen tegen Cercle Brugge gespeeld werd. 
‘s Avonds werd er heerlijk gegeten bij Hestia en 
hebben we een gezellig feestje gehad met ieder-
een die mee was. Bij de meeste mensen ging te-
gen 22.30 het lichtje wel uit en zochten de mensen 
hun bed op. Een hele leuke, gezellige, maar ook 
vermoeiende eerste dag.

Dag 2, 11 januari
Nadat een ieder heerlijk had geslapen stond om 
8.30 uur het ontbijt voor ons klaar. Nnadat deze 
was genuttigd, gingen we richting de bus, die ons 
naar het trainingscomplex bracht. Daar werd hard 
en goed getraind onder een heerlijk zon en onder 
toezicht van de meegereisde bestuursleden en ou-
ders. Na de training werd er geluncht en had ieder-
een een vrije middag ; sommigen gingen de stad 
in en weer anderen zochten hun heil bij het zwem-
bad. ‘s Avonds bracht de bus ons de hoge bergen 
in en het was voor sommigen maar goed dat het 

Op zaterdag 6 januari begon onze voorbereiding voor de 2e helft van het seizoen. 

Met een wedstrijd tegen Oranje Nassau. Helaas werd deze verloren met 2-1. Toch 

was het een leuke wedstrijd en zagen we goede dingen, waar we als staf verder 

mee kunnen. Wat hebben we nog meer gedaan?
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Dag 4, 13 januari
Omdat het gisteren wat later was geworden dan de 
andere avonden, stond nu het ontbijt om 10.00 uur 
voor ons klaar en werd er onder een bewolkte zon 
voet gezet richting het stadion van Marbella. Hier 
werd de oefenwedstrijd Feyenoord tegen FC Luzer-
ne bezocht. Na afloop werd er gezellig nagekletst 
bij Hestia en zocht een ieder op zijn kamer op. De 
wekker zou zaterdagnacht weer om 3.00 uur gaan, 
omdat we om 4.15 werden opgehaald en weer rich-
ting Nederland zouden gaan. Nadat iedereen op tijd 
was, werd er koers gezet richting het vliegveld, waar 
we om 6.50 uur weer de lucht in gingen richting 
Eindhoven. Tegen 11.00 uur kwamen daar veilig en 
wel aan en werden we opgewacht door onze bus, 
die ons weer richting Bedum zou brengen. Nadat 
we eerst nog een tussenstop hadden gemaakt bij 
Lelystad, om daar bij een groot restaurant met een 
gele M te eten, kwamen we tegen 14.30 uur weer 
moe maar voldaan in Bedum aan.
Het was een geweldig en gezellig trainingskamp 
en we willen iedereen bedanken voor de inzet, die 
hiervoor is verricht: helemaal top.

In de week die volgde stonden er weer twee trai-
ningen gepland en werd er zaterdags tegen Lop-
persum met 5-2 gewonnen en zo werd een prima 
basis gelegd om de tweede seizoenshelft te begin-
nen.

Op 27 januari stond gelijk de verste uitwedstrijd 
op het programma, namelijk Gramsbergen. Na een 
vroege tegengoal werd uiteindelijk verdiend met 
2-1 gewonnen en werd de juiste lijn doorgezet, die 
in Spanje is gemaakt. Helaas werd de week erna 
thuis gelijkgespeeld tegen Zuidhorn, maar werd er 
op 10 februari gewonnen van concurrent VV De 
Weide uit Hoogeveen. Nadat bekend werd dat de 
andere concurrenten punten hadden laten liggen, 
stonden we bovenaan op de ranglijst en met die 

gedachte werd op zaterdag 17 februari NEC Delfzijl 
opgerold met 5-1. Zodoende staan we nog steeds 
op de eerste plaats. Nadat we op 21 februari een 
midweeks bekerprogramma hebben, namelijk te-
gen FVC uit Leeuwarden, zijn we de komende twee 
weken vrij. Op 10 maart gaan we onze 1e plaats 
verdedigen tegen DESZ in Zwartsluis. Hopelijk kun-
nen we de vorm vasthouden en staat er iets moois 
te gebeuren.

Tenslotte willen we een ieder bedanken voor de 
support van de afgelopen wedstrijden. Jullie zijn 
massaal aanwezig, zowel bij uit- als thuiswedstrij-
den. Super om te zien en mee te maken.

Sportieve groet 
 Albert Niemeijer
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In de periode 10-14 januari verbleef SV Bedum met 
de 1e en 2e selectie van de zaterdag afdeling in Mar-
bella. Een grote spelersgroep aangevuld met staf, 
ouders, bestuursleden, sponsoren en supporters 
bereidde zich voor op de tweede seizoenshelft. In 
totaal 48 personen. Al vier keer eerder organiseer-
de SV Bedum/CVVB een trainingskamp in Spanje.

Het gezelschap vertrok van dinsdag op woens-
dag ’s nachts om 2.30 uur per bus naar Schiphol. 
De reis verliep perfect volgens schema. Vlak voor 
aankomst op Malaga Airport was er nog een bui-
tje gevallen. Vanaf het moment dat het sportieve 
gezelschap uit Bedum landde in Spanje, brak de 
zon door. Een goed begin! Per bus reisde het ge-
zelschap van het vliegveld binnen een uur naar het 
hotel in Marbella. Het hotel was gunstig gelegen 
vlak bij het strand. Net aangekomen werd er heer-
lijk geluncht bij Loungebar Hestia, het vaste adres 
tijdens het kamp voor de lunch en het avondeten.

Na de lunch volgde een voetvolleybaltoernooi op 
het strand. Een heerlijke activiteit voor de spelers. 
Het strand kleurde paars. Met passie werd er ge-
streden om elke bal. Met winnaars die dansten van 
geluk. De verliezers moesten verplicht een duik in 
het koude zeewater nemen. Ook Hakim moest er 
aan geloven... 

Aan het einde van de middag toog het hele gezel-
schap lopend door het oude gedeelte van Marbella 
naar het knusse stadion van Marbella FC. Dat was 
het decor van een oefenwedstrijd van FC Gronin-
gen tegen FC Brugge. Geen hoogstaande wedstrijd 

van de profs, maar dat was niet verrassend gezien 
het optreden van FC Groningen in de competitie. 
Hoogstaand was wel het dinerbuffet dat volgde bij 
Hestia en de gezelligheid aan tafel. De sfeer zat er 
gelijk goed in!  

Donderdag 11 januari was een prachtige dag in 
Marbella. Het startte met een gezamenlijk ontbijt 
om 8.30 uur in het hotel. Het weer voelde als een 
mooie lentedag bij ons in Nederland in april. Ge-
nieten dus. In de ochtend werd er goed getraind 
door de selecties. Ondanks de biertjes van de 
avond ervoor is de discipline in de groep goed. Het 
programma zat strak in elkaar. De begeleidingsstaf 
had de zaken goed voor elkaar. Zo’n trip vergt veel 
organisatie. Petje af hoe alles was geregeld.

’s Avonds werd op een hooggelegen veld (400 me-
ter) geoefend tegen CD Monda. De busreis ernaar 
toe was een waar avontuur over smalle onverharde 
wegen met scherpe bochten en diepe afgronden. 
In het donker. Menigeen zat met zweet tussen de 
bilnaad in de bus. Uiteindelijk kwamen we aan 
bij een oud maar nostalgisch Andalusisch voet-
balcomplex, waar de ontvangst warm was en het 
weer vrij koud. Op het terras stonden heaters om 
het publiek warm te houden. Wel heerlijk voetbal-
weer voor de spelers en een prima kunstgrasveld!

De wedstrijd tegen een goed voetballende tegen-
stander was heel leuk om naar te kijken. Een hoog 
tempo en er werd met veel energie gevoetbald. 
De wedstrijd werd verdiend gewonnen door SV 
Bedum met 1-3 door twee goals van de sterk spe-
lende Nick Boelhouwer en een goal van Jake Smit. 
“We heb’n weer won’n” werd er luidkeels gezon-
gen tijdens de risicovolle terugreis met geluk-
kig een zeer ervaren chauffeur. Het was een hele 
mooie dag!

Op vrijdag stond de laatste actieve voetbalactiviteit 
op het programma. Een wedstrijd tussen de SV Be-
dum 2 en Noordwijk 2, beide teams uitkomend in 
de hoofdklasse. In het stadion van UD San Pedro 
werd om 13:00 uur onder een schitterend Spaans 
zonnetje afgetrapt. Nogal een verschil met de om-
standigheden waarin de wedstrijd van het eerste 
elftal de avond ervoor werd gespeeld. 

Nigel, Tom, Roy, Lennart, Joachim en Hakim speel-
den (deels) hun tweede wedstrijd binnen 24 uur. 

SV Bedum in Marbella
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Geen optimale start, binnen 10 minuten stond 
het al 0-2 voor Noordwijk en dat beloofde wei-
nig goeds. Gelukkig verkeerde keeper Bas Helder 
in een goede vorm. Hij deed zijn werk uitstekend 
deze middag. SV Bedum herstelde zich knap en 
had in de tweede helft zowaar een licht overwicht. 
Dit resulteerde in een viertal goeie kansen van 
Wester (2 keer), Roy en Nigel. Helaas echter geen 
goal aan Bedumer kant en dus bleef het 0-2. Wel 
een terechte nederlaag. 
De nederlaag ging niet ten koste van de sfeer. Die 
was uitstekend in Marbella. Het was voor het eerst 
dat de 1e en 2e selectie gezamenlijk op trainings-
kamp waren en dat pakte goed uit.

Na een goeie lunch stonden er vrijdag geen ver-
plichtingen op het programma. De staf, ouders, 
bestuursleden en sponsoren ging nog naar Puerto 
Banus (jachthaven Marbella) om daar de enorme 
jachten en de Hummers, Lamborghini’s en Pors-
ches van de (veelal Arabische) jetset te aanschou-
wen. We zagen daar ook een hele mooie zonson-
dergang achter de Straat van Gibraltar tussen de 
rots van Gibraltar op het Europese continent en de 
rots van Cueta op het Afrikaanse continent. In de 
avond kwamen we Hans Nijland, directeur van FC 
Groningen, tegen in een plaatselijke strandbar. Al-
tijd in voor een praatje en een kiekje. Voor Hans 
was het een hele eer dat hij op de foto mocht met 
Ewold Oostmeijer. Het was uiteindelijk weer een 
hele mooie dag in Marbella!

De zaterdag was een vrije dag. Ieder bracht de dag 
op zijn eigen manier door. De meesten gingen ’s 
middags mee naar een oefenwedstrijd van Fey-
enoord- FC Zurich. Dat leverde mooie plaatjes op 
en veel vermaak over de fanatieke supporters van 
de volksclub uit Rotterdam. Ach, zo heeft elke club 
haar eigen bijzondere supporters… ’s Avonds na 

het eten werd erop gewezen om de laatste avond 
niet al te dol te doen, omdat we ’s nachts alweer 
vroeg moesten vertrekken naar het vliegveld. 
Het trainingskamp van SV Bedum in Marbella was 
alweer bijna voorbij. 

Zaterdagnacht vertrokken we om 4 uur met de 
bus naar vliegveld Malaga. Na wederom een voor-
spoedige reis kwam het gezelschap op zondag om 
14:30 uur aan op het sportpark in Bedum. 
Het was een mooie week, waarin er goed is ge-
voetbald, getraind en vooral heel veel is gelachen, 
gezongen en lol is gemaakt met z’n allen. We heb-
ben schitterend weer gehad met alleen zaterdag 
een bewolkte dag met af en toe wat lichte regen. 
Opvallend was de uitstekende sfeer in deze spe-
lersgroep. Tijdens dit voetbalkamp is er natuurlijk 
tot diep in de nacht feestgevierd en in karaokebars 
gezongen. Daarbij wordt het nodige aan bier en 
andere drankjes geconsumeerd. Toch staan alle 
spelers ‘s ochtends wel gewoon om 8:30 uur in 
SV Bedum tenue bij het ontbijt. De discipline was 
hoog bij de spelers. Jonge spelers en de wat ou-
dere spelers gingen heel goed met elkaar om en 
corrigeerden elkaar als dat nodig was. Maar er is 
ook vriendschap, broederschap, steun en een arm 
om de schouder op de momenten dat het nodig 
is. Met al die eigenschappen kun je als team hele 
mooie resultaten bereiken. Wie weet wat ons dat 
dit seizoen nog oplevert…

Voor de rest van het seizoen wensen wij het eerste 
en tweede team van SV Bedum heel veel succes! 
Marbella en Hestia bedankt! Volgend jaar zijn we er 
graag weer bij.

  Jurgen Norden
Peter van Dijken



 

TE HUUR: 

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

  

 

 
 
Voor meer informatie: 
 

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

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

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

Voor de gezelligheid zit u hier 
ook goed want Willingen biedt 
een keur aan winkeltjes, 
restaurants en cafés. 
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Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b
9781 NR  Bedum
050 - 3014018
www.slagerijteerling.nl
info@slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 



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

Naam

Woonplaats

Familie

Hobby’s

Wat wil je later worden

Het is gezond en ik eet het graag

Favoriete game of app

  

Welke clubs heb je gespeeld?

Huidig elftal

Welk been 

Positie

Favoriete positie

Sterke punten

Waar kun jij nog in verbeteren?

Hoogtepunt 

Dieptepunt  

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom

Wat kan er beter op het sportpark?

Wat kan jou leven (nog) beter maken

Wat zou jij voor € 100 kopen 

  

Favoriete Nederlandse Club

Favoriete Buitenlandse Club 

Favoriete speler in Bedum

Favoriete Speler Eredivisie

Favoriete speler Buitenland

Beste keeper Nederland

Favoriete Stadion

Favoriete kleur schoen

Britt Evers
Britt Evers 

Bedum 

vader(Kees), moeder(Ilse), zus(Renée) en broer(Luuk) 

voetbal 

gymdocent 

wraps met ansjovis, sla, tomaat&kruidenboter 

instagram 

 

SV Bedum 

SV Bedum MO-13 tweedejaar 

rechts 

rechtsmidden 

rechtsmidden 

controlerend 

sneller passen 

kampioen MO-13 2017 

nog niet zo veel 

geen idee 

de kleedkamers 

geen idee 

een oxboard 

 

FC Groningen 

FC Barcelona  

Laureen Afman 

Sergio Padt 

Lionel Messi 

Sergio Padt 

de Kuip 

wit met zwart 

 



Groen in goede  handen

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

WWW.GROENWERF.NL
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Beste mensen,

Beste leden, sponsoren, ereleden, leden van ver-
dienste, wethouder en leden van de gemeente-
raad van Bedum en alle andere belangstellenden. 
Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2018 
van SV Bedum. Uw komst wordt door het bestuur 
zeer op prijs gesteld,

Dit jaar krijgt u de nieuwjaarsrede van de waar-
nemend voorzitter en kijken we kort terug op het 
afgelopen jaar, maar nog meer kijken we naar het 
nieuwe jaar. Ook dit jaar weer werd de club op-
geschrikt door de overlijden van oud-leden. Graag 
wil ik met u een moment van stilte om de overle-
denen te gedenken.

Zoals ik al zei, een korte terug blik is op zijn plaats. 
We kunnen tevreden zijn over de resultaten van 
onze eerste elftallen op zaterdag en zondag. Beide 
elftallen spelen boven in het linker rijtje en spelen 
voor een plek in de nacompetitie of misschien wel 
meer. Bij de dames en de jeugdelftallen gaat het 
crescendo en in de zaal valt ook alles weer op zijn 
plek. Dit geeft een positief gevoel voor de tweede 
helft van de competitie.

In december voeren we gesprekken met de heren 
trainers van zowel de senioren als de junioren. We 
kunnen nu dan ook bekend maken, dat het con-
tract met Remy van de Wal voor de Zaterdag met 
een jaar is verlengd en met een optie voor het jaar 
daarop. Ook met Abel Jan Darwinkel is het con-
tract met een jaar verlengd. Het bestuur is bijzon-
der verheugd, dat we met twee echte clubmensen 
tot dit akkoord zijn gekomen.

Jeugd
De jeugdafdeling van SV Bedum staat er goed voor. 
Organisatorisch zijn de laatste seizoenen goede en 
gerichte stappen gemaakt, die nu de basis vormen 
dat al onze jeugdvoetballers in een leerrijke om-
geving op hun eigen niveau kunnen voetballen 
bij SV Bedum. Wekelijks zijn in totaal een kleine 
100 mensen actief als jeugdcoördinator, jeugdtrai-
ner of jeugdleider om er voor te zorgen dat onze 
jeugdspelers minimaal 2x per week kunnen trai-
nen en hun wedstrijden kunnen spelen. Zonder 
de inzet van al deze enthousiaste betrokkenen 
zou jeugdvoetbal bij SV Bedum niet mogelijk zijn. 
De ambities van de jeugdafdeling van SV Bedum 
reiken echter verder dan alleen organisatorisch de 
zaken goed voor elkaar te hebben. We willen op 

jeugdvoetbalgebied de beste jeugdopleiding van 
Noord-Groningen worden. De beste jeugdoplei-
ding voor de meer talentvolle voetballers in onze 
selectieteams, maar ook voor de voetballers in de 
lagere jeugdteams. Daartoe zal er geïnvesteerd 
moeten blijven worden in goede jeugdtrainers én 
in mensen, die de aansturing en opleiding voor 
deze trainers op zich nemen. In de eerste maan-
den van 2018 zullen de plannen verder uitgewerkt 
gaan worden hoe die ambitie gerealiseerd zal 
gaan worden. 

Ambities hebben is mooi, maar ze moeten wel re-
eel zijn. Op voetbaltechnisch gebied is er binnen 
de jeugdafdeling alle vertrouwen, dat de ambities 
de komende jaren te verwezenlijken zijn. Qua 
randvoorwaarden om die ambities te verwezenlij-
ken, zijn we de laatste weken van 2017 keihard 
geconfronteerd met de beperkingen van onze hui-
dige accommodatie en dan vooral de beschikbaar-
heid van voldoende trainingsruimte. Niet alleen 
voor de 28 jeugdteams, maar ook voor de 12 seni-
orenteams van onze vereniging.

Tijdens wedstrijddagen met meer dan 20 thuis-
wedstrijden opgehoopt zitten in gedateerde kleed-
lokalen is, door aan te passen en rekening met el-
kaar te houden, op te brengen. Met meer dan 5 
junioren- of seniorenteams tegelijk op één kunst-
grasveld moeten trainen, omdat het trainingsveld 
of een grasveld niet beschikbaar is, gaat ten koste 
van plezier en kwaliteit van de trainingen. Daarom 
is het voor de toekomst van SV Bedum van we-
zenlijk belang, dat er net als bij verenigingen en 
gemeenten in de buurt geïnvesteerd gaat worden 
in een nieuw sportaccommodatie. Buurtverenigin-
gen als Noordpool, NEC en Omlandia hebben dat 
al mogelijk kunnen maken. Bij vv Winsum zijn re-
cent mooie plannen bekend gemaakt. Hoog tijd 
dat de gemeente Bedum ook een actievere rol gaat 
spelen in de nieuwbouwplannen van SV Bedum.

Nieuwbouwplannen
Achter de schermen gaan de voorbereiding voor 
dit plan nog steeds in volle gang door. Maandelijks 
zijn er commissievergaderingen en is het eerste 
deel van het lobbytraject nu zo goed als afgerond. 
Het bureau ICS adviseurs is ingehuurd om al het 
voorbereidende werk te verzamelen en tot een vi-
siedocument te brengen. Ze hebben ervaring met 
dit soort initiatieven en weten hoe de trajecten op 
de juiste wijze bewandeld moeten worden. In de-
cember is het eerste deel van de opdracht afge-

NIEUWJAARSREDE
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rond en komen ze begin dit jaar met een rapport 
van het haalbaarheidsonderzoek met een advies 
omtrent het financiële gedeelte.

Qua planning liggen we op schema en het is ge-
bruikelijk dat de voorbereiding wel 5 jaar in beslag 
neemt. Met het huidige tempo hopen we dat we 
dit deel in 2018 te kunnen afronden. De plannen 
zijn inmiddels uitgegroeid van sportaccommoda-
tie voor de SV Bedum naar een maatschappelijke 
multifunctionele accommodatie. Er zijn gesprek-
ken geweest met diverse partijen, die hierbij een 
passende rol kunnen spelen welke een meer-
waarde zijn voor de plek, vereniging en het hele 
dorp. Hierbij te denken aan fysiotherapie en een 
kleine gymzaal, die voor revalidatie gebruikt kan 
worden. Een vitale vereniging voor Bedum.

Daarnaast is uit de brainstormsessies van de ei-
gen nieuwbouwcommissie naar voren gekomen, 
dat een andere locatie op het terrein meer moge-
lijkheden kan bieden en gelijk logistiek een verbe-
tering voor de parkeergelegenheid kan zorgen. De 
huidige locatie is ook te klein om alles te kunnen 
realiseren. Met de gemeente Bedum is er ook re-
gelmatig overleg, omdat het huidige complex ei-
gendom is van de gemeente. Aan de gemeente is 
gevraagd wat de gemeente aan dit plan zou willen 
bijdragen. Daarom is het van belang, dat het rap-
port van het haalbaarheidsonderzoek er is.
Thema’s als Zorg en Welzijn, Sport en Gezondheid, 
een cultureel centrum en Kinderdagverblijf zullen 
de basis vormen in dit aardbevingbestendige en 
energiezuinige plan.
Het is de bedoeling om het gebouw energieneu-
traal uit te voeren. Dat wil zeggen dat er voldoen-
de energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zon-
nepanelen. De restwarmte van de DOMO, waar 
het zwembad ook gebruik van maakt, aan te wen-
den voor de verwarming van warm water.
Tevens heeft één van de leden van SV Bedum het 
initiatief genomen om een plan uit te werken voor 
de postcoderoos (wat de postcoderoos is, kom ik 
zo op terug). De opbrengst uit de postcoderoos 
zal ook worden aangewend voor de voetbalclub. 
Hiervan zal binnenkort een voorlichtingsavond 
worden gehouden.

Het nieuwe ontwerp zal media februari gereed ge-
maakt worden in samenwerking met Adviesburo 
van der Plas, Feddema Architect en ICS adviseurs. 
ICS verzorgt voor het projectteam ook het haal-
baarheidsonderzoek en de subsidieaanvragen. De 
nieuwe inrichting rondom het gebouw zal een 
parkachtige omgeving krijgen, waarbij speeltuin 
en outdoor activiteiten geïntegreerd kunnen wor-

den. De grond die bij de nieuwbouw vrijkomt, zal 
worden hergebruikt op het terrein, bijvoorbeeld 
een dijklandschap, die de parkachtige omgeving 
zal versterken.
Het nieuwe voorstel dat er ligt, zorgt voor een be-
tere doorstroom op de Sportlaan. De bereikbaar-
heid, verkeerscirculatie, veiligheid en beleving van 
het sportpark worden hierdoor verbeterd.

Het knelpunt bij de entree van het oude gebouw 
waar auto, fietsers en voetgangers met hinder 
elkaar ontmoeten, is dan verleden tijd. Vanaf de 
Karel Doormanstraat is een nieuw fietsplein toe-
gankelijk zonder de parkeerplaats te doorkruisen. 
Voor de omwonenden worden hiermee de gara-
geboxen ontlast door een nieuwe fietspad aan te 
leggen.
Ook zal het huidige gebouw van de gemeente-
lijk groenvoorziening, beter bekend als het Mau-
soleum, opgenomen worden in het nieuwe plan. 
Dit gebouw zal dan worden verwijderd wat voor 
de uitstraling van het sportpark en de buurt een 
verbetering zou zijn.

Het voordeel van een nieuwe locatie is ook dat tij-
dens de bouwwerkzaamheden de huidige accom-
modatie gebruikt kan worden en er geen tijdelijke 
voorzieningen getroffen hoeven te worden. Zodra 
de nieuwe locatie gereed is, kan het oude gebouw 
verwijderd worden en hier groenvoorziening met 
meer parkeergelegenheid voor terug komen.

Voor dit concept betekent het wel dat Veld 4 om-
gedoopt zal worden tot het hoofdveld. Door dit 
veld dan uit te voeren in kunstgras zal de capa-
citeit voldoende zijn. Hierdoor kan het huidige 
trainingsveld vervallen en plaats maken voor de 
nieuwbouw. 

Ik rond af, maar niet zonder aandacht te vragen 
voor de jaarlijkse Winterloop in Bedum op 2 en 
3 februari aanstaande. Doe mee en steun dit ini-
tiatief!

Ik wil graag met u proosten en u veel gezondheid 
en succes te wensen in het jaar 2018.

  Martin Broekmans.
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Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
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Woonplaats

Familie
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Het is gezond en ik eet het graag

Favoriete game of app

  

Welke clubs heb je gespeeld?
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Welk been 
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Favoriete positie
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Waar kun jij nog in verbeteren?

Hoogtepunt 

Dieptepunt  

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom

Wat kan er beter op het sportpark?

Wat kan jou leven (nog) beter maken

Wat zou jij voor € 100 kopen 

  

Favoriete Nederlandse Club

Favoriete Buitenlandse Club 

Favoriete speler in Bedum

Favoriete Speler Eredivisie

Favoriete speler Buitenland

Beste keeper Nederland

Favoriete Stadion

Favoriete kleur schoen

Koen Smit
Koen Smit 

Wilhelminalaan 40 

papa: Robert, mama: Loes en broertje: Thijs 

voetbal 

prof 

sla 

lego city 

 

SV Bedum 

JO 10-1 

rechts 

middenveld 

midddenveld 

schieten 

passen 

kampioen met JO 9-3 

veel verloren 

Robert, omdat hij leider is 

Iedereen moet zijn eigen rommel beter opruimen 

door beter te voetballen 

nieuwe voetbalspullen 

 

PSV 

PSG 

Stef Klugkist 

De Jong 

Neymar 

Jeroen Zoet 

Parc der Princes 

oranje 
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SV Bedum VR1 krijgt de smaak te pakken

De tweede seizoenshelft is van start gegaan. Wanneer we kijken naar de eerste sei-

zoenshelft, hebben we 2 wedstrijden verloren, 4 gewonnen en 4 gelijk spelen. Al met 

al kijken wij als Dames 1 hier met een tevreden blik op terug. 

De wedstrijden die wij verloren hebben, waren één 
van de eerste wedstrijden, waarbij wij als nieuw 
samengesteld team nog erg moesten wennen aan 
elkaar. We hebben naarmate het seizoen vorderde 
steeds meer onze draai gevonden en raken steeds 
meer op elkaar ingespeeld. We zijn heel gemoti-
veerd om in deze nieuwe ronde de resultaten te 
verbeteren en nog meer wedstrijden te winnen. 
Helaas hebben wij in de winterstop niet veel oe-
fenwedstrijden kunnen spelen, vaak door het weer, 
om in ons wedstrijdritme te blijven. 12 Januari heb-
ben wij wèl een oefenwedstrijd gespeeld tegen 
Dames 1 van RV & AV Sparta Rotterdam. Zij waren 
met een ander team van hun club een weekend 
in Groningen. Deze wedstrijd is in 1-1 geëindigd, 
maar het had ook zeker kunnen eindigen in winst 
voor ons. Daarnaast hebben we met een haast 
complete afvaardiging van het team meegedaan 
aan de Bedumer Winterloop, die onder andere ge-
organiseerd werd door één van onze sponsoren: 
Groenvoorziening Van der Werf - De Roo. 
Zaterdag 10 februari hebben wij het seizoen her-
vat met de eerste wedstrijd van het tweede deel, 

uit bij Marum. Deze hebben wij met 3-1 gewon-
nen. Met vlagen kwam er heel leuk voetbal naar 
voren. Deze uitslag geeft aan, dat wij de smaak 
nog steeds te pakken hebben en dat er bij ons 
waarschijnlijk geen sprake zal zijn van een ‘win-
terdip’. Zolang er geconcentreerd en fanatiek 
getraind blijft worden en de vorst ons niet nog 
veel langer zal teisteren, belooft de tweede sei-
zoenshelft veel goeds voor ons in petto te heb-
ben. Zaterdag 18 februari zijn wij uiteten geweest 
bij onze andere sponsor: De Caenerij. Op dit mo-
ment hebben wij ook teruggekeken op de afgelo-
pen maanden en gesproken over wat de volgende 
maanden ons zullen brengen. We staan nu op de 
4e plek. De nummer 3, Oranje Nassau VR3 heeft 9 
punten meer dan wij, met twee wedstrijden meer 
gespeeld. Één plek onder ons staat SJO J.V. Oos-
tenburg VR1 met 1 punt minder dan wij en één 
wedstrijd minder gespeeld. Qua stand kan er nog 
veel veranderen dit seizoen. Toch hopen wij aan 
het eind van het seizoen bij de bovenste helft te 
eindigen, naar aanleiding van de al behaalde pun-
ten.   
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In een geweldig gezellige sfeer streden 17 teams 
van SV Bedum (damesteams, jeugdteams, zaal-
teams, vlaggenschepen en vriendenteams) op 
zaterdagavond 21 januari 2018 om de titel ‘Beste 
quizteam van SV Bedum’ en de bijbehorende, foei-
lelijke beker. De organisatie was deze keer verzorgd 
door zondag 1, de winnaar van vorig jaar.

Quizmaster was Abel Darwinkel, de trainer van SV 
Bedum zondag 1, gekleed in een opvallend licht 
blauw kostuum en bijgestaan door enkele spelers 
van de selectie. In tien rondes van tien vragen wer-
den de deelnemers getest op kennis van voetbal, 
Bedum, sport en cultuur.

Vrijwel de hele avond stond Zaal 6 bovenaan, maar 
op het allerlaatste moment was het toch nog het 
jeugdteam JO17-1, dat er met twee punten voor-
sprong op Zaal 6 met de hoofdprijs vandoor ging. 
Het team van JO17-1 bestond uit de leider Rigte Jan 
ten Kate, de ouders Jurgen Norden, Anno Loonstra 
en Richard Ahlers en speler Yannick Norden. Yan-
nick gaf uiteindelijk de doorslag voor JO17 met zijn 
zeer uitgebreide kennis van het voetbal. Hij weet 
wie waar speelt, kent alle transfers en is op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in het prof-
voetbal. Het was Yannick die het team de overwin-
ning bezorgde. 

Volgend jaar wordt wederom op de derde zater-
dag in januari de SV Bedum-pubquiz georganiseerd 

en wel door de huidige leiders van JO17-1. Uit be-
trouwbare bron is vernomen dat Yannick Norden 
een belangrijke rol gaat vervullen bij het samen-
stellen van de quiz. De redactie is benieuwd en ziet 
alweer uit naar de Pubquiz in 2019!  

JO17-1 WINT PUBQUIZ

 Team ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 ronde 8 ronde 9 ronde 10 totaal
1 JO17 1 16 3 10 7 9 6 8 7 8 7 81
2 Zaal 6 13 9 10 7 10 7 6 5 7 5 79
3 Zondag 1 11 7 11 8 9 8 4 4 7 7 76
4 35+ 1a 14 2 9 8 10 8 4 7 6 7 75
5 JO19-2 9 3 8 7 8 7 7 6 5 7 67
6 Dames 2 A 11 2 8 5 8 6 8 6 6 6 66
7 zaterdag 3 A 11 2 7 6 8 6 6 3 8 5 62
8 35+1b 10 2 8 8 9 4 3 8 3 5 60
9 Zaterdag 5 10 3 8 7 7 4 4 3 7 7 60
10 Zaterdag 7 3 3 10 8 9 5 2 6 7 7 60
11 45+ 3 2 10 7 9 6 5 6 6 5 59
12 Dames 1 5 2 5 8 10 5 5 6 4 5 55
13 Zaterdag 1 B 8 2 5 6 8 5 6 3 7 3 53
14 Dames 3 A 7 1 9 8 6 5 5 3 2 5 51
15 Zaterdag 2 5 3 7 8 4 4 3 3 7 2 46
16 Dames 3B 1 1 7 8 7 7 5 4 0 5 45
17 Dames 2 B 1 0 6 6 4 4 5 7 3 6 42
18 Zaterdag 1 A           0
19 Zaterdag 3 B           0
            



HOUTHANDEL HARKEMA

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

Voor een gedegen advies en echte service
Houthandel Harkema levert alle soorten hout voor binnen en buiten, 

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

Eigen productie en verduurzaming van houten erfscheidingen, 
zowel in standaarduitvoering als op maat gemaakt.

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

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

Erkend dealer van:

5.500 m2 



HOUTHANDEL HARKEMA
Houthandel Harkema levert alle soorten hout voor binnen en buiten, 

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

Emmalaan 30
9781 EB Bedum

tel.: 050 - 301 24 12

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

Tel. 06-47142808
meertens-stukadoors.nl

Stukadoorswerk

Sierpleisterwerk

Spackspuiten

Betonrenovatie

Kelderafdichtingen

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

Naam

Woonplaats

Familie

Hobby’s

Wat wil je later worden

Het is gezond en ik eet het graag

Favoriete game of app

  

Welke clubs heb je gespeeld?

Huidig elftal

Welk been 

Positie

Favoriete positie

Sterke punten

Waar kun jij nog in verbeteren?

Hoogtepunt 

Dieptepunt  

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom

Wat kan er beter op het sportpark?

Wat kan jou leven (nog) beter maken

Wat zou jij voor € 100 kopen 

  

Favoriete Nederlandse Club

Favoriete Buitenlandse Club 

Favoriete speler in Bedum

Favoriete Speler Eredivisie

Favoriete speler Buitenland

Beste keeper Nederland

Favoriete Stadion

Favoriete kleur schoen

Fiene Niewendijk
Fiene Nieuwendijk 

Bedum 

Vader (Martijn), Moeder (Margot) en 3 broers 
(Laurens, Victor en Thijn) 

Voetbal, buitenspelen en gamen 

Keepster bij Ajax 

Gemengde salade 

Instagram, snapchat en fortnite 

 

SV Bedum 

MO13-1 

Links 

Keeper 

Keeper 

Doorzettingsvermogen en goed reflex 

1 op 1 en actief in de goal staan 

Kampioen met MO11-1 

Blessure aan mijn pink, want toen kon ik niet keepen 

Mijn trainer Wesley, omdat hij veel enthousiasme heeft en het team 
goed traint 

Meer parkeerplaatsen 

Geen idee 

Keepershandschoenen 

Ajax 

Atletico Madrid en Juventus 

Jos Broekmans 

Andre Onana en Justin Kluivert 

Griezmann  

Sari Van Veenendaal 

Johan Cruijff Arena 

Blauw 

 



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

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

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

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

BEHANG

GORDIJNEN

VLOEREN

RAAMDECORATIE
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Wintercup prooi voor JO17-2
Succes in de wintercup was er voor JO17-2. In de voorronde won een deel van de 

selectie in Leens. De finale was op donderdag 1 februari in de sporthal in Ten Boer. 

Met enige vrees werd er toch wel vooruit gekeken. Tegenstanders met naam en 

faam, die ook allemaal eerste in hun poule waren geëindigd: Omlandia1, Omlan-

dia2, VV Winsum1 en Loppersum1.

Onder leiding van coach Jan Venhuizen begon JO19 
uitstekend. Omlandia 1 werd compleet weggetikt 
tot ontsteltenis van het thuispubliek. De ene goal 
was nog mooier dan de andere. Eindstand na 12 
minuten spelen was 0-4 voor Bedum. De galavoor-
stelling was een verrassend mooi begin. 
Ook de tweede wedstrijd tegen Loppersum leverde 
winst op. Met een mooi strakke schuiver besliste 
Olaf de wedstrijd. Als de derde wedstrijd gewon-
nen zou worden, was de beker al binnen. Dat liep 
even anders. De combinaties liepen minder en 

door een onoplettendheid ging de wedstrijd met 
0-1 verloren. Dat betekende dat de laatste wed-
strijd gewonnen moest worden. Na een vlotte goal 
van Omlandia 2 rechtte Bedum de rug. Met veel 
energie en goed spel keerde JO19-2 het tij. De 2-1 
winst was verdiend en de beker was voor Bedum.

Op de foto staand vlnr: Yannick Fokkens, Lars Hol-
werda, Thomas Meijer en Olaf van Dijken. Gehurkt 
vlnr: Arvid Venhuizen, Stian Terra, Walter Snitjer en 
Cornee Scholtens.  



•
•
•
•
•
•
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MO13 WINT WINTERCUP GRONINGEN NOORD
Begin februari zijn de beide teams van SV Bedum 
MO13, verdeeld in MO13-1 en MO13-2 in Leens 1e 
en 2e geworden in de gemengde poule voor MO13 
en MO15 teams. Een prachtige prestatie!

“ER STOND WEL WAT OP HET SPEL”

JO17-1 wint derby tegen 
Winsum en gaat fier aan kop!

Voorafgaand aan de derby tegen vv Winsum 
JO17-1 op 10 februari kwam er weer een hoop 
emotie los. Zo was er de onderlinge strijd op 
scholen tussen de spelers, werden zussen, 
broers, vrienden en vriendinnen ingeschakeld 
om duidelijk te maken, dat de derby wel er-
gens om ging. 

De wedstrijd in Winsum hadden onze boys gewon-
nen met 2-1. Daar mocht SV Bedum destijds niet 
over klagen. Heel Winsum zei: “Als we compleet 
waren geweest, had er een heel andere uitslag op 
het scorebord gestaan”. Dit was de kans op revan-
che tussen de nummers 1 (Bedum) en 2 (Winsum) 
van de ranglijst met een verschil van slechts 2 pun-
ten.

De derby was ook de dag dat Guus Rozema zijn 
laatste wedstrijd bij JO17-1 zou gaan spelen. He-
laas heeft Guus er een handje van om rond 28 ja-
nuari in oefenwedstrijden vervelende blessures op 

te lopen. Dit jaar eens een keer een schoudertje uit 
de kom en opgerekte banden in die omgeving. Dus 
geen Guus bij JO17-1. We moesten dus onze op-
stelling aanpassen, maar met zoveel goede spelers 
gaf dat geen problemen. We wisten dat Winsum fel 
zou beginnen om ons direct onder druk te zetten 
en dat gebeurde ook na de aftrap. Soepel speelden 
we ons onder die druk uit en als staf voelden we 
dat het qua voetbal goed zat bij de boys.

Om een lang verhaal kort te maken: we speelden 
beter, veel beter dan Winsum. We creëerden kan-
sen, schoten op de paal en scoorden via Pepe: 
1-0! Winsum raakte enigszins gefrustreerd en pro-
beerde door wat fysieker te spelen de wedstrijd te 
kantelen. Dat lukte niet. Nog voor rust hadden we 
de score moeten ophogen, maar dat lieten we na. 

Na de thee was het wedstrijdbeeld niet heel an-
ders, Winsum probeerde wel, maar hun spitsen 
lagen aan onze verdedigingsketting. Zelf speelden 
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MO13 WINT WINTERCUP GRONINGEN NOORD

we bij vlagen makkelijk onder hun druk uit. Ook 
toen hadden we de wedstrijd in het slot kunnen 
en moeten gooien, maar wederom lieten we dat 
na. De oudste voetbalwet zegt dan dat het doel-
punt dan aan de andere kant valt. Dat gebeurde 
dus ook, na slecht verwerken van de bal en on-
achtzaamheid in het verdedigen kon Winsum de 
gelijkmaker noteren: 1-1.
Bedum was heel even zoekende toen en als Win-
sum de macht had gehad, dan had de wedstrijd 
zomaar kunnen kantelen. Dat lieten de boys uit 
Bedum echter niet gebeuren en de aanval werd 
gezocht. Bij 1 van die aanvallen kwam de bal in het 
strafschopgebied van Winsum en wist Twan goed 
door te zetten, waarbij hij licht werd aangetikt. Hij 
ging neer en kreeg van de scheidsrechter een straf-
schop mee. Normale nemer, Guus Rozema, was al-
leen aanwezig als supporter! Er stond echter 1 man 

op die zonder twijfel de zware taak op zich nam: 
Marco. Zonder twijfel wist hij dit buitenkansje te 
benutten: 2-1! Met nog 10 minuten te spelen, nam 
de spanning bij de technische staf en het in grote 
getale aanwezige publiek toe.

Winsum probeerde wel en kreeg nog bijna een 
mogelijkheid, maar die werd verijdeld door een at-
tent meespelende Finn. Bedum bleef voetballen en 
aanvallen opzetten en dat had uiteindelijk de 3-1 
tot gevolg. Mika reageerde alert na goed doorzet-
ten van Rinus en Mika tilde de bal over de kee-
per richting het doel, waar hij ondanks de poging 
van de keeper om de bal nog te keren in het doel 
verdween. Met nog twee officiële minuten op de 
klok was de strijd om de kop in deze derby gestre-
den. Een meer dan terechte overwinning voor onze 
boys.  

JO9-3 winnaar 
Wintercup 2018

Beste mensen,

Met grote trots laten wij weten dat JO9-3 
zich winnaar mag noemen van de poule 
JO8-2E in de wintercup 2018.

Met vrolijke groet, Richard Arends
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JO7-2 EN HET WINTERCUPTOERNOOI 2018

Tijdens de winterstop heeft JO7-2 niet stil gezeten. 
Het team bestaande uit:
Ivar Smedeman, Stan Doornbos, Jorik Hoekstra, Ru-
ben Stellingwerf, Jonathan Eilander en Silven Dam-
kat was uitgenodigd om deel te nemen aan het 
wintercuptoernooi.
Een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door en 
met de voetbalclubs uit Noord-Groningen.
Op zaterdag 13 januari starten we om 9 uur ‘s och-
tends in Eenrum. Dus lekker vroeg vertrekken uit 
Bedum.
Helaas was Ruben verhinderd, maar gelukkig wilde 
Owen Slager het team wel aanvullen.
Nadat de jongens nog even goed was uitgelegd, dat 
je in de zaal geen slidings mag doen en dat de bal 
niet uit kan, maar dat je dan door mag spelen, staan 
ze popelend klaar voor de 1ste wedstrijd.
De jongens zijn nog zo druk met hoe je het doel 
vasthoudt om te starten aan de wedstrijd, dat ze 
niet eens doorhebben, dat de wedstrijd inmiddels 
begonnen is en de tegenstander schiet zo vanaf de 
middellijn de bal in het doel. Best knap J
De wedstrijd ging verloren met 5 tegen nul, maar 
de jongens bleven enthousiast en probeerden leuk 
te voetballen. Het is ook nog best lastig om een 
doelpunt te maken, als er iemand in het kleine doel 
staat. De tegenstander lukt dit overigens wel wat 
beter, want die krijgt de bal er zelfs nog in als er 4 
van ons team voor staan. Iets om tijdens de training 
aan te gaan werken.

De andere wedstrijden gingen ook verloren met 
respectievelijk 6-0,5-0 en zelfs eentje werd verloren 
met 7-0.
Het enthousiasme van de jongens wordt er niet 
minder op. Want de spannende wedstrijd tegen 
Eenrum werd na een doelpunt van Ivar en Jorik ge-
wonnen met 2 tegen 1!
Het hele team is blij en voor hen voelt het alsof ze 
het toernooi hebben gewonnen.

Zaterdag 27 januari.
Vandaag mogen de jongens op een aangenamer 
tijdstip ( voor de ouders vooral) voetballen.
Ook deze keer is het weer in Eenrum. Stan is ver-
hinderd en Owen wil wel weer met ons mee voet-
ballen. Om 12 uur hebben de jongens de eerste 
wedstrijd. De jongens zijn goed uitgeslapen en heb-
ben nog meer energie dan anders. Dit kun je zien in 
de wedstrijden. Ze zijn fel op de bal, durven meer 
naar voren te gaan en ze zijn alert vanaf het mo-
ment dat de scheidsrechter op zijn fluitje blaast om 
te beginnen.
De eerste wedstrijd wordt met 3 tegen nul verlo-
ren. De wedstrijd daarna met 1-0 verloren. Maar de 
jongens blijven vrolijk. Je ziet ze groeien in het toer-
nooi. Ze gaan steeds beter samen voetballen. De 
bal wordt soms zelfs geprobeerd naar de andere 
over te spelen. Het wordt 1 tegen 1. Een gelijkspel.
De een na laatste wedstrijd winnen ze met 4 te-
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gen 0! De jongens zijn na die tijd helemaal blij. Ze 
scheppen tegen elkaar op wie hoeveel doelpunten 
heeft gemaakt. Wie er nu precies heeft gescoord, 
kan ik niet meer na vertellen.
De laatste wedstrijd van die dag eindigde in een 
spannende 0-0, waar onze jongens de beste kan-
sen op een doelpunt hadden en het wel verdiend 
hadden om te winnen.
Desondanks was het een mooie voetbalzaterdag.

Het team mag zaterdag 10 februari kijken of ze 
deze stijgende lijn van voetballen voort kunnen 
zetten op het wintercup toernooi. Tevens begint op 
die zaterdag ook de competitie van de KNVB weer 
voor hen, dus dat wordt nog even puzzelen waar ze 
nou gaan voetballen.  

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

J. van der Kooi

Wij staan voor:

  heldere afspraken  
  bekwaam personeel  
  transparante kostenbegroting  
  goede organisatie van de uitvaart

Inez Zeldenrust   
Bert van Dijken

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

Uitvaartzorg voor
Stad en Ommelaand

met of zonder
uitvaartverzekering

Verbindingsweg 36   
9781 DA  Bedum
www.bertvandijken.nl                                   

Uitvaartzorg Bert van Dijken



INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL



SP RTHUIS WINSUM

VOETBAL OOK DIT HET SEIZOEN
MET DE JUISTE SPORTARTIKELEN VAN:

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

Onder andere de merken:
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
Ditmaal stellen wij u voor aan

Naam

Woonplaats

Familie

Hobby’s

Wat wil je later worden

Het is gezond en ik eet het graag

Favoriete game of app
  

Welke clubs heb je gespeeld?

Huidig elftal

Welk been 

Positie

Favoriete positie

Sterke punten

Waar kun jij nog in verbeteren?

Hoogtepunt 

Dieptepunt  

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom

Wat kan er beter op het sportpark?

Wat kan jou leven (nog) beter maken

Wat zou jij voor € 100 kopen 
  

Favoriete Nederlandse Club

Favoriete Buitenlandse Club 

Favoriete speler in Bedum

Favoriete Speler Eredivisie

Favoriete speler Buitenland

Beste keeper Nederland

Favoriete Stadion

Favoriete kleur schoen

Marloes Glastra van Loon
Marloes Glastra van Loon 

Bedum 

Vader Chris, moeder Patricia en zus Sabine 

Voetballen en tekenen 

Juf 

Witte druiven 

Snapchat 
 

Alleen SV Bedum 

MO13-1 

Links en rechts 

Spits en rechtsvoor 

Rechtsvoor 

Snelheid en overzicht 

Feller een duel ingaan 

In de zaal winnen van MO15-1 

Heb ik niet 

Aan mijn trainer Wesley, omdat hij mij goed traint 

Dat je er niet meer mag roken 

Ik heb al een leuk leven 

Nog een hondje 
 

Feyenoord 

Paris Saint-Germain 

Iedereen uit mijn team 

Heb ik niet 

Müller 

Padt 

Camp Nou 

Zwart 



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
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Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

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

Al meer dan 40 jaar
dè expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  F (050)3015895  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091
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SV Bedum bijna de grootste afdeling 
Walking Football van Nederland

Als we hier de vrouwengroep bij optellen zijn we bijna 
de grootste Walking Football afdeling in Nederland.
En: We blijven nog steeds groeien. 

Onderstaand bericht stond medio januari op de site 
van de KNVB:
Walking Football is bij SV Bedum een groot succes. 
Binnen drie jaar is de groep veteranen, die wekelijks 
een balletje trapt op het complex gegroeid tot 36 
man. Het inspireerde initiatiefnemer Jan van Wouden-
berg om ook een groep op te starten voor vrouwen.
Toen hij in het voorjaar van 2017 het idee opperde 
om op de club met Walking Football voor vrouwen te 
beginnen, kreeg hij in eerste instantie weinig bijval. 
“Dat gaat je nooit lukken, is wat ik vooral te horen 
kreeg. Maar wanneer het zo goed werkt bij mannen, 
dan moet het toch geen probleem zijn om ook vrou-
wen te enthousiasmeren?“

Aanmeldingen uit de regio
De gedachtengang van Van Woudenberg bleek te 
kloppen. Hij vond in zijn directe omgeving een aantal 
dames, die mee wilde doen en zij gingen vervolgens 
op zoek naar nog meer speelsters. “We begonnen 
met een klein clubje dames uit het dorp. Maar nadat 
we op TV Noord waren geweest, kregen we ook aan-
meldingen vanuit de regio. Inmiddels hebben we een 
groep van veertien vrouwen.“
De dames van SV Bedum zijn een hechte groep ge-
worden. Van Woudenberg versoepelde hiervoor wel 
de leeftijdsgrenzen. “Wanneer je nooit gevoetbald 
hebt, is het moeilijk om boven je zestigste nog te be-
ginnen. Daarom kunnen vrouwen zich vanaf 50 jaar 
aanmelden.“ De oudste deelneemster nadert inmid-
dels al de leeftijd van 70 en speelt het spelletje nog 
goed mee. Bij de mannen is de oudste deelnemer 81 
jaar oud.

Regels
Ook de regels zijn versoepeld, iets dat hij ook bij 
de mannen heeft ingevoerd. “Bij Walking Football 
mag je niet rennen. Wij houden echter aan dat je 
zonder bal wel in draf mag zijn. Het leverde name-

Een paar weken geleden werd de SV Bedum gebeld door het Ouderenfonds

Nederland met de vraag waarom Walking Football in Bedum zo populair is. 

Na Eindhoven (50 spelers bij de mannen) staan de mannen van Bedum 

(36 leden) op nummer twee.

lijk vaak gedoe op of iemand nu wel of niet had 
gerend. Bovendien is snelwandelen een onnatuur-
lijke beweging, wanneer je dat niet eerder hebt 
gedaan. Het zorgde nog wel eens voor blessures. 
Iedereen vindt deze regel best wel prettig. En bij 
toernooien passen we ons uiteraard gewoon aan.“ 
 
De vrouwen komen elke donderdagmiddag samen. 
“Jacob Hofman, een voormalige looptrainer van de 
loopgroep Bedum verzorgt op vrijwillige basis de 
warming-up en daarna doet Van Woudenberg het 
technische gedeelte. We zijn bij de basis begonnen 
met leren schieten, passen en vrijlopen. In een jaar 
tijd hebben ze een flinke vooruitgang geboekt.“

Steun
Bovenal is voetbal voor de dames een sociaal ge-
beuren. “Het is een hechte groep geworden. Ze be-
ginnen en eindigen met koffie/thee. En wanneer er 
bijvoorbeeld iemand in het ziekenhuis ligt, sturen 
ze allemaal steunbetuigingen. Erg mooi om te zien.“ 

Enthousiasme
Het enthousiasme binnen de groep is groot. „Ze 
hebben er erg veel plezier in. Ze zijn misschien nog 
wel enthousiaster dan de mannen. Toen ze hoorden 
dat ze in de zomer niet door konden trainen, omdat 
de velden dicht gingen, baalden ze daar flink van.“ 
Kortgeleden zijn ze nog in sponsorkleding gestoken.  
 
Van Woudenberg verwacht dat de groep de komende 
tijd groter wordt. “We gaan hiermee de boer op. We 
hopen een filmpje te laten maken, waarin we tonen 
hoe de warming-up en de trainingen eruit zien. Daar-
bij maken we ook duidelijk dat we op een klein veld 
spelen en je helemaal geen achtergrond met voetbal 
hoeft te hebben om aan te sluiten. Dit filmpje willen 
we laten zien tijdens de braderie in Bedum; daarmee 
hopen we nog meer dames over de streep te trek-
ken.“

  Douwe de Vries
Ouderenfonds Nederland



vrienden van paars

HOOFDDOEL:
a. de vereniging fi nancieel ondersteunen
b. de onderlinge band verstevigen

LIDMAATSCHAP:
a. is strikt persoonlijk
b. geeft toegang tot alle thuiswedstrijden van het Eerste elftal Zaterdag en Zondag (op vertoon van lidmaatschapspas)
c. wordt kenbaar gemaakt op een sponsorbord in de kantine
d. geeft recht op vermelding van uw naam op de speciale ‘Vrienden van Paars’ pagina in ons clubblad ‘Langs de Lijn’
e. geeft geen stemrecht, wanneer men geen lid van SV Bedum is

WAT KRIJGT DE SPONSOR HIERVOOR TERUG:
Minimaal een keer per jaar wordt een gezellige avond speciaal voor sponsoren georganiseerd, men ontvangt 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Organisatie zal in handen zijn van de Commerciële Commissie.
U heeft gratis toegang met uw lidmaatschapspas.

CONTRACTSDUUR:
Het lidmaatschap loopt per jaar van 1 juli t/m 30 juni, daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd. 
De opzegtermijn is 3 maanden.

KOSTEN PER JAAR EN BETALING:
De vergoeding bedraagt € 50,00 per jaar, betaling via automatisch incasso. Afschrijving vindt plaats  
omstreeks september/oktober.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Bedum doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en overige periodieke bedragen 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Bedum/
Vrienden van Paars. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

AANMELDINGSFORMULIER

Ja! Natuurlijk wil ik SV Bedum steunen en word ik lid van de ‘Vrienden van Paars’.
Hierbij machtig ik de penningmeester van SV Bedum om 1x per jaar het verschuldigde bedrag ad 
€ 50,00 automatisch af te schrijven van mijn bankrekening.

Bedrijfsnaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contactpersoon:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PC/Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoonnummer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bankrekeningnummer (IBAN):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ten name van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SV Bedum doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en overige periodieke bedragen 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Bedum/
Vrienden van Paars. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

VRIENDEN VAN PAARS
VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

SV Bedum,  Sportlaan 12,  9781 CL Bedum,  www.svbedum.nl

✃

SVB vrienden van paars-nw.indd   1 03-06-15   11:44



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
O

pt
im

aa
lD

es
ig

n-
20

17

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



Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

Website: www.svbedum.nl
Op de site tref je veel informatie over de vereniging. 
Naast actuele mededelingen is er informatie te vinden 
over sponsoren, vrijwilligerszaken, teamsamenstelling, 
wedstrijdprogramma’s, uitslagen, verslagen en contact-
adressen van bestuur en commissies.

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

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

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

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren

Maak ons blij!
Maak ons blij en werk mee aan een club-
blad dat prettig leest. Daarvoor nodi-
gen we jullie uit om zoveel moge-
lijk materiaal aan te leveren. Dat 
mag van alles zijn: teampresenta-
tie, samenvatting van competitie-
verloop, voorvallen, anekdotes, ci-
taten, maar ook leuke foto’s, verhalen uit de 
oude doos, raadseltjes, puzzels, 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
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
Ditmaal stellen wij u voor aan

Naam

Woonplaats

Familie

Hobby’s

Wat wil je later worden

Het is gezond en ik eet het graag

Favoriete game of app

  

Welke clubs heb je gespeeld?

Huidig elftal

Welk been 

Positie

Favoriete positie

Sterke punten

Waar kun jij nog in verbeteren?

Hoogtepunt 

Dieptepunt  

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom

Wat kan er beter op het sportpark?

Wat kan jou leven (nog) beter maken

Wat zou jij voor € 100 kopen 

  

Favoriete Nederlandse Club

Favoriete Buitenlandse Club 

Favoriete speler in Bedum

Favoriete Speler Eredivisie

Favoriete speler Buitenland

Beste keeper Nederland

Favoriete Stadion

Favoriete kleur schoen

Jorian Perdok
Jorian Perdok

Bedum

vader Patrick, moeder Sandra en broertje Tobias

voetbal en playstation

profvoetballer of meester

rabarber

Fifa 18 op de playstation

alleen SV Bedum

JO9-1

links

middenvelder

spits

sterk/fysiek

techniek

Vorig seizoen kampioen met F3

nog niet

Stef kan goed training geven

meer kunstgras, want mijn wedstrijden zijn vaak afgelast

dat ik nog vaker kan voetballen

Playstation spelletjes

Feyenoord en Groningen

Barcelona

Stef Klugkist

Jorgensen

Messi

Padt

Kuip

oranje



Prijzen:
Herenknippen e 15,25
Damesknippen e 16,50
Spoelingverzekering e 47,00
Verfverzekering e 54,00
Verfverzekering extra e 64,00
Wassen fohn verzekering e 18,90



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

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

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

LMB RUTGERS BEDUM
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Abel, woonachtig in Appelscha, was afgelopen sei-
zoen nog de interim-trainer van VV Stânfries en 
heeft de laatste seizoenen van zijn voetbalcarrière 
gespeeld voor de Stellingwervers.
Voor de ploeg zelf was het zaak dat de 3 punten 
in eigen huis moesten blijven, met oog op de an-
dere wedstrijden van de dag. Koploper Gruno krijgt 
tweede plaats TLC op bezoek en Surhuisterveen gaat 
in en tegen Bakkeveen uitmaken wie de aansluiting 
met de top 3 houdt.

Opstelling SV Bedum:
Lankman, Helder, van Loenen, Brands, Veenstra, 
Fokkema, Stuive, Korpershoek, Sharanshi, Thoma, 
Consten 
Wissels: Mol, Jurna, Tooren, Homan.

In de kleedkamer is afgesproken dat, ondanks de 
rangschikking van Stanfries, de tegenstander niet 
onderschat moet worden.
Bedum begint de wedstrijd niet sterk, en laat zich 
makkelijk aftroeven in de duels, dit resulteerde in 
veel balbezit voor de Friezen. Stanfries weet ech-

ter niet tot uitgespeelde kansen te komen. Vanuit 
de verdediging wordt de rappe aanvaller Ozmen 
gezocht met lange en hoge ballen, wat niet goed 
uitpakt. Als van Loenen en Brands het kopduel niet 
winnen dan zijn daar ook nog Helder en Veenstra 
die te snel zijn voor de spits. Wellicht dat dit de aan-
leiding is voor frustraties bij de spits, die een tik uit-
deelde aan Brands. Scheidsrechter Hansen vond een 
korte toespraak voldoende straf.

Halverwege de 1e helft kreeg Bedum meer balbezit 
en kon het proberen tot kansen te komen. Bedum 
begon echter de vuurpijlshow van Stanfries over te 
nemen. Het middenveld werd regelmatig overgesla-
gen met lange hoge ballen op Thoma en Consten. 
Zo werd de eerste helft er niet mooier op en bleven 
grote kansen uit. Vlak voor rust kon Stanfries nog wel 
de brilstand wijzigen, maar wist het een scrimmage 
niet tot doelpunt te verzilveren. Een schot van dicht-
bij verdween richting de Trompstraat.
In de rust was voor elke Bedumer duidelijk dat op 
deze manier geen 3 punten thuis bleven, maar 
hooguit 1. Dankzij wat stevige woorden en discus-

“Als je er niet helemaal voor gaat, waarom  ga je dan überhaupt?” - Joe Namath

Hoofdtrainer Abel Darwinkel heeft bij de bekendmaking van het speel-

schema een tweetal speeldagen gelijk omcirkeld, SV Bedum - VV Stân-

fries en VV Stânfries - SV Bedum. Gister was de eerste van de twee.

SV Bedum - VV Stânfries
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“Als je er niet helemaal voor gaat, waarom  ga je dan überhaupt?” - Joe Namath

sies werden alle koppen dezelfde kant op gedraaid 
en was het voor iedereen duidelijk hoe de tweede 
helft gespeeld moest worden. Bedum kwam ster-
ker de kleedkamer uit en begon meteen beter te 
voetballen. Helder bleef achter in de kleedkamer en 
maakte plaats voor Tooren.
Stanfries werd veel op eigen helft teruggedrongen, 
en kon er niet uit komen. Bedum had veruit het 
meeste balbezit, en wist ook enkele kansen te cre-
eren. Na een uur spelen kwam daar dan de eerste 
gevaarlijke kans voor Bedum.
Aanvoerder Stuive ontvangt de bal op het midden-
veld en zet Thoma alleen voor de keeper. Thoma 
moest echter wel eerst zijn directe tegenstander 
voorbij spurten, maar dat bleek geen enkel pro-
bleem. Na 1 keer goed kijken koos Thoma een hoek 
uit, maar keeper Luxen bleek een goede sta in de 
weg. Het duurde voor Thoma niet lang om alsnog 
de 1-0 op het scorebord te zetten.

Stanfries had aan Bedums linkerkant een overtre-
ding begaan, deze werd opgeëist door van Loenen. 
Zijn goede voorzet belandde bij de tweede paal, 
waar Consten hem terugkopte naar de eerste paal. 
In een snelle reactie weet Thoma hem op doel te 
knieën. Luxen is nu wel kansloos, 1-0!!!
Enkele minuten later wordt Thoma, die terug komt 
van een hamstringblessure, uit voorzorg gewisseld. 
Davy Jurna, die kortgeleden aansloot bij de selec-
tie, maakte na een enkele jaren van afwezigheid zijn 
rentree voor Bedum 1.

Jurna laat zien dat hij niet alleen voor de breedte 
een versterking is, maar ook belangrijk kan zijn. Na 
goed doorzetten op de balbezittende laatste man, 
brengt hij de verdediger flink in de problemen. Fok-

kema loerde van korte afstand op zijn kans, en zag 
hem schoon. Hij snoept de bal af en gaat richting de 
keeper, die totaal verkeerd gepositioneerd staat. Van 
25 meter stift Fokkema de bal over hem heen. 2-0!!!
Met nog tien minuten te spelen lijkt de buit binnen, 
maar de Bedumers weten dat dit niet zonder slag 
of stoot zal gaan. Stanfries wisselt een verdediger 
voor een aanvaller en komt nog tot een goede kans. 
Een schot richting de verre hoek zorgt ervoor dat 
het Lankman ook nog wat mag doen, namelijk een 
knappe showduik met klemvast als resultaat. Con-
sten hoopte nog op zijn tiende van het seizoen te 
komen, maar na een goede kopbal staat de paal 
hem helaas in de weg.

Kort hierna volgt het eindsignaal, en de 3 punten 
zijn binnen! Een hele goede zaak voor de Bedumers 
aangezien maar liefst 3 concurrenten punten lieten 
liggen. Gruno verliest thuis met 3-2 van de nieuwe 
koploper TLC. Bakkeveen en Surhuisterveen deel-
den de punten. Bedum en TLC blijven op gelijke 
hoogte en delen de eerste plaats.

Man of the Match: 
De doorslaggevende factor van vandaag was de rust. 
Hierin werden alle koppies de gelijke kant op gezet 
met in de tweede helft een goed collectief als re-
sultaat. 

Frans van Loenen en Davy Jurna waren de belang-
rijkste voor het creëren van doelpunten. Een goede 
vrije trap van van Loenen en goed doorzetten van 
Jurna brachten de doelpuntenmakers in stelling.  
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem

1 Kees Kaspers 6269    
2 Elibert Schollema 6194 1736   
3 Henk Venema 5808    
4 Els Venema 5783    
5 Harrie Pijper 5537    
6 Emmo Kuizinga 5457   498 
7 Henk Gras 5339    
8 Tonny Bonder 5304    
9 Johan van Dijken 5262    
10 Richard Klugkist 5262    
11 Ton Slof 5259    
12 Bart de Vries 5230    
13 Aukje Mulder 5153    
14 Popko Tromp 5148    
15 Benny Kuipers 5142    
16 Dolf Schaap 5098   498 
17 Commissie 4984    
18 Mevr. Iwema 4867    
19 John Nuis 4858    
20 Harm van der Giezen 4827    
21 Hans Schotanus 4770    
22 Margien Kuipers 4758    
23 Ebel Jan Norden 4685    
24 Patrick Bakker 4645    
25 Feiko Iwema 4635 1736   
26 Anita Hartsema 4613    
27 Fre Roeters 4597    
28 Jako Slager 4523    
29 Duut Knol 4512    
30 Siep Brink 4498    
31 Bert Bel 4494    
32 Gerrie Westerhof 4456    
33 Kor Boer 4435    40
34 Tonnie Koopman 4431    40
35 Jans Lanting 4243    
36 Greet van der Meer 4217    
37 Berend Kruize 4107    
38 Kor van der Berg 4097    
39 Jan de Blecourt 4036  626  
40 Jan Smit 4018    
41 Wessel Hoeksema 3907    
42 Hajo Bakker 3876    
43 Jeroen Scheer 3811    
44 Ger Bolhuis 3807  626    
 

UITSLAG KLAVERJASSEN - 12 JANUARI 2018 
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem

1 Hajo Bakker 5963    
2 Benny Kuipers 5887    
3 Tonnie Koopman 5744    
4 Margien Kuipers 5661 1859   
5 Kees Kaspers 5589    
6 Fre Roeters 5267    
7 Popko Tromp 5245    
8 Harrie Pijper 5218    
9 Feiko Iwema 5160    
10 Greet van de Meer 5105    
11 Ailke van Dijken 5077   478 
12 Jannie de Vries 4964    
13 Aukje Mulder 4956    
14 Dolf Schaap 4879    
15 Hans Schotanus 4830    
16 Bouke Hoeksema 4819    
17 Wim Stolwijk 4819    
18 Jans Lanting 4809    
19 Elibert Schollema 4803    
20 Bart de Vries 4783    
21 Jaap Hamersma 4756    
22 Ton Slof 4750    
23 Tonnie Bonder 4660    
24 Tonnie van der Werf 4623    
25 Ger Bolhuis 4608    
26 Anita Hartsema 4604    
27 Wessel Hoekzema 4600    
28 Johan van Dijken 4585    
29 Els Venema 4551    
30 Hein Korthuis 4530    
31 Emmo Kuizinga 4489    
32 Hiltjo de Vries 4482   478 
33 Mevr Iwema 4449    
34 Henk Venema 4421    
35 Harm Van der Giessen 4405    
36 Patrick Bakker 4366    
37 Jan Smit 4335    
38 Jako Slager 4318    
39 John Nuis 4317    
40 Kor Boer 4283    
41 Duut Knol 4267    
42 Bert Bel 4175    
43 Berend Kruize 3920  475  40
44 Richard Klugkist 3760    
45 Henk Gras 3508  475  40

UITSLAG KLAVERJASSEN - 9 FEBRUARI 2018



 

 

VOOR BEDRIJVEN: 

• TEKENWERK 

• CALCULATIE 
• PROJECTBEGELEIDING 
• UITVOERING 

VOOR PARTICULIEREN: 

• TEKENWERK / AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

• BOUWBEGELEIDING 

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

BEVINGSCHADE, INCL. COMMUNICATIE MET NAM 

• AANKOOPKEURING / BOUWKUNDIGE KEURING WONINGEN 

  

T: 0651143924 

I: WWW.BMAT.NL  

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

 

Meer informatie over onze werkzaamheden?
T. 06 - 40 45 71 92   -   INFO@MULTIPROMO.NL
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PERSOONLIJK
Elke “Langs De Lijn” wordt er een van de leden aan u voorgesteld.  
Ditmaal stellen wij u voor aan

Naam

Woonplaats

Familie

Hobby’s

Wat wil je later worden

Het is gezond en ik eet het graag

Favoriete game of app

  

Welke clubs heb je gespeeld?

Huidig elftal

Welk been 

Positie

Favoriete positie

Sterke punten

Waar kun jij nog in verbeteren?

Hoogtepunt 

Dieptepunt  

Aan wie wil je een compliment geven 
en waarom

Wat kan er beter op het sportpark?

Wat kan jou leven (nog) beter maken

Wat zou jij voor € 100 kopen 

  

Favoriete Nederlandse Club

Favoriete Buitenlandse Club 

Favoriete speler in Bedum

Favoriete Speler Eredivisie

Favoriete speler Buitenland

Beste keeper Nederland

Favoriete Stadion

Favoriete kleur schoen

Lieke van der Veen
Lieke van der Veen

Bedum

Papa, mama, Jeska en Stijn

voetbal 

weet ik nog niet

boontjes met aardappelen

instagram

SV Bedum

SV Bedum MO15

rechts

spits

spits

plezier hebben

mijn linkerbeen

kampioen

laatste worden

mijn ouders, want die hebben mij gemaakt

de douches

profvoetbalster zijn

voetbalspullen kopen

FC Groningen

FC Barcelona

Joachim Belga

Mahi

Messi

Sergio Padt

Camp Nou

blauw



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

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

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

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

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

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

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

VOOR OVERZICHT EN GEMAK

clublijn op
www.sporthuiswinsum.nl

Speciaal voor SV Bedum

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

GROTE VOORRAAD

HOGE KWALITEIT

SNELLE LEVERING

CLUBUNIFORMITEIT

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

EN NOG VEEL MEER LEESPLEZIER!

november 2014 - 2e jaargang

Langs de Lijn 2

SAMEN IS NIET ALLEEN!



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

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

Sportcomplex
Sportlaan 12
9781 Bedum
Tel. 050-3013922

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

Dagelijks bestuur
Martin Broekmans (06-30303020)
Voorzitter a.i.
Jelle Prins (06-11854506)
secretaris
Anita de Jager (06-51118943)
Penningmeester 

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

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

Accommodatie commissie
André van Haag (050-8518066)

Communicatie & PR
Edwin van Zanten (06-22207701)

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

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

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

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

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

Ledenadministratie
Bas Damminga (3014739)
tevens contactpersoon bezorging clubor-
gaan
Tineke Altena (3014766)

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

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

Oud Papier Commissie
Martin Broekmans
Dian Arends 
Jos Thie
Nico Schutter

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

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

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

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

Scheidsrechterscommissie
Jitze Medema (3014890)
Wim Heemstra (3014766)

Kantinevrijwilligers
vacature

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema  (3014063)

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

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

Coördinator Wintercup 
Dirix Veenstra (06-51642588)

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes (3013435)



Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066
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Meer dan 70.000 artikelen 
in jouw voordeel
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AU TO B E D R I J F
Veenman en De Kruiberg

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

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

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

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

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

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

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

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

ornare lorem, at vestibulum felis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 
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www.scholma.nl     www.veeew.com

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

Download de app en scan deze pagina

 van Scholma

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

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

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

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

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

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

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

 advantage

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

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

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

SP RTHUIS WINSUM
iedere avond geopend tot 20.00 uur

CLUBKLEDING

CLUBPRIJS € 16,00

sv BEDUM

openingsaanbieding

SV BEDUM
SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

maat S

 GRATIS OPDRUK EIGENNAAM

CLUBPRIJS € 28,00 jr
€ 30,00 sr

CLUBPRIJS € 20,00 jr
€ 22,50 sr

 € 40,00

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

bij bestelling deze week

Rugzak Sporttas Sporttas

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

T-shirt

(met schoenenvak)

SV BEDUMSV BEDUM

(met schoenenvak)

maat L

Uw voordelen

Zet onze veilingsite in als extra verkoopkanaal

van overtollige voorraden, showroommodellen

of restpartijen en haal op een creatieve en

spannende manier snel de maximale opbrengst.

U kunt de veiling op uw eigen locatie organiseren of 

vanuit één van onze locaties.

• Groot bereik in het hele land

• Gerichte marketingcampagnes gericht op 

  eindgebruikers

• Maximale opbrengst in zeer korte tijd

• Organisatorisch overzichtelijk en goed beheersbaar    

  (zowel fi nancieel als logistiek)

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

Voor bedrijf, ondernemers én particulieren

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons

op voor meer informatie.

Hoofdvestiging:
De hallen 1
9723 TW Groningen

Contact:
050 800 9120
info@onlineveilingmeester.nl

Volg ons op: 

Uw eigen veiling 
organiseren!

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

Sinds 1850 gewoon goede verzekeringen

Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

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

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

KMP
a d v i e s

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

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

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

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

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

dan alleen vlees en vleeswaren

LMB RUTGERS BEDUM


