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Voor je ligt het 4e nummer van ‘Langs de Lijn’ van 
dit seizoen. Het seizoen vordert en de eerste beslis-
singen zijn gevallen. 
Voor de eerste elftallen op zaterdag (heren en 
vrouwen) en zondag is het een spannende peri-
ode. Alle drie selecties zijn nog kansrijk voor de 
nacompetitie. Of zit er voor Zaterdag 1 nog meer 
in het vat? 
Hoe dan ook, het is mooi dat de eerste elftallen 
van zich laten horen in ons clubblad. Iris Kuiper ver-
haalt over de opmars van Vrouwen 1, Albert Nie-
meijer doet verslag van zaterdag 1 en Jesse Fok-
kema schrijft over de verrichtingen van zondag 1.

Vaste leveranciers van het clubblad zijn Vincent 
Geerling, Jelle Prins, André van Haag over de ac-
commodatie, Jan van Woudenberg over de Walking 
Footballers, Ginet Walraven met de rubriek ‘In the 
spotlight’ en Johan Hartsema over de klaverjas-
commissie. 
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni staat ons eigen 
jeugdtoernooi op het programma. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. Het wordt een super 
drukke dag op ons sportpark. Een weekend later 
is het weer topdrukte op het sportpark als de 29ste 
editie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi wordt ge-
speeld. Met natuurlijk een prachtig programma in 
de feesttent. Mis het niet!

Bijdragen voor de vijfde en laatste editie kun je ui-
terlijk 25 juni mailen naar: langsdelijn@svbedum.nl
De redactie wenst je veel leesplezier!  
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Prijzen:
Herenknippen e 15,25
Damesknippen e 16,50
Spoelingverzekering e 47,00
Verfverzekering e 54,00
Verfverzekering extra e 64,00
Wassen fohn verzekering e 18,90



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

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

Stedumerweg 3
9781 TV Bedum
Tel 050 - 301 30 37
Fax 050 - 301 55 89
E-mail info@rutgersmechanisatie.nl
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INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 
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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
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VOORWOORD
Beste Leden ,

Voor u ligt alweer de één na laatste uitgave van 
Langs de Lijn van het seizoen 2017/18! De tijd vliegt 
voorbij en de vakanties staan alweer voor de deur, 
maar voordat het zover is, is er nog veel te doen 
en te beleven op ons Sportcomplex. Denk aan de 
nacompetitiewedstrijden van teams van ons, kam-
pioenschappen, die er aan zitten te komen en niet 
te vergeten het grote SV Bedum Klaverblad Verze-
keringen Jeugdtoernooi, Bedrijvenvoetbal en de 
afsluiting van het seizoen 2017/18 voor de jeugd 
op 30 juni.

In deze uitgave o.a. artikelen over ons beleid, die 
betrekking hebben over geen alcohol onder 18 
jaar, Privacyverklaring AVG, Rookvrij Sportpark SV 
Bedum en de Spelregels vrijwilligers beleid SV Be-
dum en natuurlijk de verslagen van vele wedstij-
den, die gespeeld zijn in de afgelopen weken.

Tevens een verslag van de delegatie van Walking 
Football Bedum met Topscoorder van de Eredivisie 
en speler van AZ Alkmaar Alireza Jahanbakhsh. De 
ontmoeting vond plaats in het kader van de uitwis-
seling Walking Football SV Bedum en een senioren-
team uit Ghoochan Iran. De groep gaat namelijk  
van 29 augustus  tot 10 september met 10 spelers 
naar Iran voor een sportieve ontmoeting en cultu-
rele uitwisseling.
Noteer nogmaals in uw agenda:
9 en 10 juni SV Bedum Klaverblad Verzekeringen 
Jeugdtoernooi
15 en 16 juni Bedrijvenvoetbal Bedum
30 juni Afsluiting jeugd Seizoen 2017/18
 
Veel leesplezier gewenst.

  Martin Broekmans
Voorzitter ai
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Het is een zeer spannend slot van de competitie voor ons eerste elftal op 

de zaterdag. Met nog drie wedstrijden te spelen is alles mogelijk.

Wordt het kampioen of nacompetitie voor Zaterdag 1

We zijn de vorige keer geëindigd met een mooie 
overwinning thuis tegen NEC Delfzijl. De woensdag 
hierop gingen we op een zeer koude avond naar 
Leeuwarden om daar tegen FVC te spelen in de 
4e ronde van de beker. In de eerste helft kwamen 
we er snel achter, dat dit geen makkelijke opgave 
zou worden en we stonden dan ook snel achter 
met 2-0.  In de 2e helft echter, mede door 2 rode 
kaarten van FVC, werd het uiteindelijk 2-2 en wer-
den we helaas door strafschoppen uitgeschakeld, 
ondanks dat onze keeper Jos 2 tegenhield, maar 
doordat de scheidsrechter vond dat Jos te vroeg 
bewoog, moesten deze opnieuw worden geno-
men en zodoende werden we op een koude avond 
uitgeschakeld in de beker en konden we ons vol-
ledig richten op de competitie.

Op 10 maart werden we verwacht in Zwartsluis. 
De wedstrijd tegen DESZ stond op het program-
ma. Vooraf werd er gerekend en gerekend en al 

snel werd duidelijk, dat als we vandaag de periode 
zouden pakken, dat we eerst zelf moesten winnen, 
maar we waren  ook nog afhankelijk van drie an-
dere wedstrijden. Uiteindelijk werden de drie pun-
ten na een 3-2 winst mee de bus in genomen en 
werd het buiten bij DESZ bij de kleedkamers kijken 
en kijken wat de andere clubs hadden gedaan. En 
waar we vooraf niet op hadden gerekend, werd al 
snel duidelijk dat we de 2e periode in de wacht 
hadden gesleept en zo werd er in de kantine van 
DESZ een mooi feestje gevierd en dat werd in de 
bus op de terugreis voortgezet. En ‘s avonds na een 
lange reis werd er met z’n allen nog een feestje ge-
vierd, de prijs is binnen: een periode, helemaal top.

Op 17 maart speelden we thuis tegen DZOH. On-
danks een hele sterke wind werd er uitstekend ge-
speeld en mocht de ploeg van Martin Drenth blij 
wezen, dat we ze maar met  3-0 terug de bus in-
stuurden.
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Wordt het kampioen of nacompetitie voor Zaterdag 1
Op 24 maart stond de belangrijke uitwedstrijd te-
gen FC Klazienaveen op het programma. Veel sup-
porters uit Bedum waren meegereisd. Als er ge-
wonnen zou worden, dan deden we hele goede 
zaken. De eerste helft was uitstekend. Ondanks 
een slecht veld speelde Bedum de thuispartij van 
de mat. Bedum verzuimde te scoren. Vlak na de 
pauze scoorde Bart Apotheker een schitterde goal. 
Al snel scoorde Klazienaveen tegen en helaas viel 
ook nog de 2-1. We stonden nog wel steeds op 
de 1e plek van de ranglijst, maar er moet worden 
gezegd, dat Klazienaveen en het sterrenelftal van 
Pelikaan S 1 of 2 wedstrijden minder hadden ge-
speeld.

De wedstrijden na Klazienaveen werden gespeeld 
tegen Drenthina en SV Meppel. Deze werden he-
laas met redelijke grote cijfers verloren. Maar door-
dat de concurrenten ook net als wij een klein dipje 
hadden, is er gelukkig niet veel in de ranglijst ver-
anderd. Alleen dat we nu 2e stonden, maar alles 
was nog mogelijk.

Op 14 april werd de draad weer uitstekend opge-
pakt en werd de lastige horde Gramsbergen naar 
huis gestuurd met een 4-0 nederlaag en de week 
daarna werd jammerlijk genoeg gelijk gespeeld te-
gen laagvlieger Nieuw Leusen 2-2. 

Er stonden na deze wedstrijden 2 inhaal weeken-
den op het programma en aangezien wij niet te 
maken hadden met afgelastingen, werd er met 
bijna de gehele selectie koers gezet richting Oost-

wold waar Pelikaan S tegen Klazienaveen op het 
programma stond. Al snel stond de club uit Oost-
wold voor met 2-0, maar het werd uiteindelijk een 
prachtige dag voor Bedum, zonder dat er zelf werd 
gespeeld. Nadat de scheids had afgefloten stond er 
een 2-2 op het wedstrijdformulier en daar waren 
wij als Bedumers blij mee en het werd nog mooier 
aangezien op Bevrijdingsdag Klazienaveen nog een 
wedstrijd moest inhalen en deze werd verloren 
met ruime cijfers van DESZ en zo is het slot van de 
competitie heel erg spannend.

De stand is per 6 mei was als volgt:
Pelikaan S, 23 gespeeld 45 punten 
Sv Bedum, 23 gespeeld 43 punten
Klazienaveen, 23 gespeeld 40 punten 

En zo is dus met 3 wedstrijden alles nog mogelijk. 
Wij als Bedum gaan op 12 mei richting Groningen 
waar we het opnemen tegen Groen Geel. Dit zal 
geen makkelijke wedstrijd worden aangezien zij 
nog niet veilig zijn en de week erna nemen we het 
op tegen Pelikaan S en dan nog de mooie derby 
tegen onze buren uit Ten Boer . En na deze wed-
strijden weten waar we staan en het wordt in ieder 
geval een spannend slot van de competitie en mis-
schien staat er wat fantastisch te gebeuren.
Bij deze willen wij alle supporters weer bedanken 
voor de massale steun en support en tot gauw 
weer op het sportpark.

Sportieve groet van
Albert Niemeijer

In de kantine van SV Bedum wordt geen alcohol 
verkocht aan jongeren beneden de leeftijd van 18 
jaar. We weten dat het wel voorkomt dat er door 
jeugdleden, die jonger zijn dan 18 jaar alcohol genut-
tigd wordt op het sportcomplex. Dit vinden we zeer 
onwenselijk. De wettelijke regels zijn hier duidelijk 
over. Daarnaast kan ons als vereniging een forse boete 
opgelegd worden als we op een overtreding betrapt 
worden.

We zullen er dan ook op toe gaan zien, dat deze regel 
niet overtreden wordt. Wij vragen een ieder hier mee 
op toe te zien, in het bijzonder de leiders en trainers 
van jeugdteams! 

Mocht de regel door iemand bij voortduring overtre-
den worden, dan kunnen hiervoor door het bestuur 
sancties opgelegd worden! 

Geen alcohol onder 18!



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



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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Vanuit de Werkgroep Nieuwbouw MFA Bedum is 
een stichting opgericht, die zich verder bezig zal 
gaan houden met de uitwerking van de plannen 
om tot een MFA in Bedum te komen. Naam van 
de stichting is Stichting Ontwikkeling MFA Bedum. 
Door een stichtingsvorm aan te nemen komen er 
mogelijkheden om subsidies aan te gaan vragen 
voor de verdere voorbereiding van het nieuw-
bouwplan.

Op donderdag 12 april heeft de werkgroep Nieuw-
bouw MFA Bedum haar plannen gepresenteerd 
aan de gemeenteraad van Bedum in de commis-
sievergadering VROM. In een korte presentatie en 
aansluitende vragenronde hebben we de fracties 
van de lokale politieke partijen op de hoogte ge-
bracht van de stand van zaken rond de nieuw-
bouwplannen. De plannen zoals we die gepresen-
teerd hebben, werden door de vier fracties  zeer 

positief ontvangen. Zij gaven aan dat ze het plan 
willen omarmen en gaven daarbij ook aan het col-
lege van Bedum de opdracht om samen met de 
werkgroep aan de slag te gaan met de verdere uit-
werking van de plannen.
Medio mei zal ICS Adviseurs het haalbaarheidson-
derzoek afronden. In dat haalbaarheidsonderzoek 
wordt een duidelijk beeld geschetst over hoe de 
nieuwe MFA er uit moet komen te zien (ruimte-
programma), welke partijen gaan participeren in 
de MFA, welke eigendomsvorm het meest geschikt 
is en welke investeringen en exploitatie er nodig is 
om de MFA te realiseren. Het rapport zal worden 
gepresenteerd aan de gemeente Bedum en verder 
worden besproken. De bedoeling is dat het haal-
baarheidsonderzoek besproken zal worden in de 
commissievergadering en gemeenteraadsvergade-
ring van de gemeente Bedum van juni 2018.

In de laatste editie van ons clubblad is uitgebreid ingegaan op de actuele stand 

van zaken wat betreft de nieuwbouwplannen van een MultiFunctionele Accom-

modatie (MFA) in Bedum. Hieronder volgt een weergave van de meest recente 

ontwikkelingen op dat gebied.

Nieuwbouwplannen SV Bedum   UPDATE
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De steun die we op donderdag 12 april vanuit de 
gemeenteraad hebben ontvangen geeft ons als 
werkgroep in ieder geval een zeer positief gevoel 
over de kansen van een MFA in Bedum en daar-
mee ook een nieuwe accommodatie voor onze 
voetbalvereniging.

Ook de cijfers over financiering en exploitatie die in 
het haalbaarheidsonderzoek zullen worden gepubli-
ceerd, zijn wat ons betreft positief. Hopelijk is de ge-
meenteraad net zo positief als wij over deze cijfers en 
kunnen we samen met de gemeente Bedum verder 
gaan werken aan de realisatie van een MFA in Bedum.

Nieuwbouwplannen SV Bedum   UPDATE
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ACCOMMODATIE NIEUWS

En met dit in het achterhoofd houden we ons mo-
menteel alleen bezig met minimale noodzakelijke 
aanpassingen en/of verbeteringen waarbij steeds de 
afweging wordt gemaakt of het nog nodig of niet. En 
tevens niet onnodige kosten worden gemaakt.

Een aantal zaken die wel zichtbaar zijn of binnen-
kort zichtbaar worden zijn de volgende:
• Onlangs is er een koelkast geplaatst in de kan-

tine met daarin diverse sportdranken van Raak. 
Dit heeft te maken met het stoppen met de 
verkoop van Extran. Dit product bevatte bedui-
dend meer suikers als de nieuwe sportdranken 
en sluit beter aan wat wij als vereniging willen 
uitstralen.

• Het plaatsen van borden met Rookvrij sportpark 
aanduidingen.  Het bestuur heeft besloten om 
een algeheel rookverbod vanaf 1 augustus in 
te stellen. (zie hiervoor het artikel elders in dit 
clubblad) Dat houdt in dat op het gehele sport-
terrein van SV Bedum een algeheel rookverbod 
zal gelden. Middels o.a. deze borden zal hier op 
gewezen worden.

• De twee nooduitgangen in de gang bij de kleed-
kamers zijn ondertussen voorzien van een extra 
aanduiding n.a.v. een brandveiligsheidscontrole. 
Ook is ondertussen de tussendeur in de gang, 
die er al jaren zat, n.a.v. dit rapport verwijderd.

• Diverse kantine-vrijwilligers hebben de afgelo-
pen maanden de IVA (Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken) ingevuld, de benodigde 
vergunningen voor de kantine zijn i.s.m. de 
gemeente herzien en/of aangepast. Ook zijn 
er diverse instructies in de kantines herzien of 
nieuwe instructies gemaakt o.b.v. de huidige 
werkzaamheden.

Kortom, ook in rustige periodes is er altijd wel 
wat te doen op het gebied van accommodatie. En 
mocht ondanks alle inspanningen er toch nog iets 
zijn wat aangepakt moet worden laat het weten!
André van Haag, bestuurslid accommodatie 

Momenteel valt er niet veel nieuws te vermelden wat betreft het huidige complex 

maar wordt er veel gesproken en geschreven over het eventuele nieuwe complex, 

of te wel de MFA (Multi Functionele Accommodatie). Hierin zitten we in een cru-

ciale fase wat betreft diverse besluiten.
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U HOORT bij ons!
Iedere vrijdag 13.30 tot 17.00 uur zitting in Bedum, Stationsweg 19. 
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Hoorcentrum Westerkwartier, Brilweg 3, 9801 GC  Zuidhorn, 0594-500959.
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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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Paasmiddag voor de jongste jeugd

Op woensdagmiddag 28 maart was de paasmid-
dag van SV Bedum voor de jongens en meisjes 
van JO9, JO8 en de mini’s. Een kleine 60 jeugdle-
den waren aanwezig en maakten er een gezellige 
middag van. De dames van de JeugdAcitiviteiten 
Commissie (Caroline Kwant, Rianne de Blecourt 
en Bianca Bos met vakkundige assistentie van Ro-
salie Kwant) hadden de kantine leuk versierd en 

verschillende spelletjes uitgezet in de kantine en 
op het veld. Hoogtepunt was het neutenschaiten 
in de bestuurskamer! Verder konden de kinderen 
natuurlijk ook nog op zoek naar de paaseieren, 
die verstopt waren op het sportpark.

Een zeer geslaagde middag voor onze jongste 
jeugdleden en complimenten voor het JAC voor de 
organisatie!

Volop activiteiten voor de jeugd van SV Bedum
Sinds de vorige uitgave van Langs de Lijn zijn er meerdere activiteiten geweest voor 

onze jeugdspelers. Naast de trainingen en wedstrijden kan de jeugd van SV Bedum 

zich regelmatig vermaken met andere activiteiten, al dan niet voetbal gerelateerd. 

We zetten de activiteiten van de laatste weken op een rij!
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Volop activiteiten voor de jeugd van SV Bedum
Goede vrijdag 4 tegen 4 toernooi

Goede Vrijdag 30 maart stond bij SV Bedum in het 
teken van het 4 tegen 4 toernooi voor de jeugdspe-
lers van onder-15 t/m onder-8. De animo voor het 
toernooi was groot, want maar liefst 98 kinderen 
hadden zich ingeschreven.
Op het kunstgrasveld waren 6 veldjes uitgezet en 
de 98 deelnemers werden verdeeld over vier groe-
pen naar leeftijd en voetbalniveau. Om 14.00 uur 
werd door Jelmer Meinardi de aftrap verzorgd met 
tekst en uitleg over de regels en opzet van het toer-
nooi. Iets later dan gepland konden de spelers en 
speelsters hun voetbalkunsten gaan vertonen.
Elke groep speelde 6 wedstrijden van 10 minuten 
in drie verschillende teamsamenstellingen. Bij elke 
wedstrijd konden punten verdiend worden; 10 
punten voor een overwinning, 5 voor een gelijkspel 
en 1 punt voor een verliespartij. Daarnaast was elk 
gescoord doelpunt goed voor een extra punt.
 Na 6 wedstrijden kon er zo een eindstand opge-
maakt worden met het aantal punten per speler.

De spelers die de meeste punten bij elkaar gevoet-
bald hebben in hun categorie waren:
F-categorie:
1. Akile Andemarian
2. Kirsten Reinders
3. Liam Christiaanse

 E-categorie:
1. Nils Smedeman
2. Chris Hofsteenge
3. Niels Bijzet
 
D-categorie:
1. Stijn Scheffers
2. Stefan van der Wijk
3. Jonne Baptist

C-categorie:
1. Thijs Boskamp
2. Dennis Smit
3. Ruben Engelsma

Voor elk van deze spelers was er een mooie beker 
beschikbaar. Voor de twee meest positief opvallen-
de spelers was er ook nog een prijs. Luc Geerds en 
Thijs Boskamp werden voor hun positieve instelling 
beloond met een chocoladepaashaas .
Al met al was het een zeer succesvol toernooi. Vol-
op blijde gezichten bij de jeugdspelers en -speel-
sters. Complimenten aan de begeleiders, die deze 
mooie voetbalmiddag mogelijk hebben gemaakt!
Het zou een mooie traditie kunnen worden om 
elk jaar op Goede Vrijdag een dergelijk toernooi te 
organiseren. Goede Vrijdag 2019 valt op 19 april! 
Noteer deze datum maar alvast!
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Open Training

Ongeveer 120 jeugdige voetballertjes hebben deel-
genomen aan de Open Voetbaltraining van SV Be-
dum. Op woensdag 18 april waren alle kinderen 
van de basisscholen uitgenodigd om mee te trai-
nen bij SV Bedum. De kinderen van groep 1 tot 
en met 4 waren als eerste aan de beurt voor hun 
training. In totaal 92 enthousiaste kinderen in deze 
leeftijdsgroep meldden zich om mee te trainen. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 mochten daarna aan 
de bak op het kunstgrasveld van SV Bedum. 
De weersomstandigheden waren deze middag per-
fect en dat zal ongetwijfeld hebben meegeholpen 
bij de grote toestroom van kinderen. In het heerlij-
ke lentezonnetje konden de aanwezige toeschou-
wers toekijken hoe de kinderen een leuke en ge-
varieerde training kregen aangeboden. Er was een 
circuittraining uitgezet, waarin alle facetten van het 

voetbalspel werden aangeboden. Een spannend 
dribbelspel om in groepjes zoveel mogelijk bal-
len te veroveren, een dribbelspel met kappen en 
draaien door verschillende kleuren poortjes, een 1 
tegen 1-spel en natuurlijk een partijvorm. Alle oe-
fenvormen stonden onder leiding van de gedreven 
jeugdtrainers van SV Bedum, die de kinderen een 
leuke middag bezorgden.

Voor ongeveer de helft van de deelnemers was het 
de eerste keer, dat ze meededen met een voetbal-
training. Sommige van hen trapten nog wat onwen-
nig tegen een bal, maar bij anderen leek het of ze 
al jaren op voetbal zaten. Door het enthousiasme 
van de zowel de jonge voetballertjes als de trainers 
werd het een zeer geslaagd evenement.
Na afloop kregen alle deelnemers ranja en een 
traktatie. Als aandenken aan deze middag ging ie-
dereen met een medaille naar huis.
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FC Groningen clinic

SV Bedum is dit seizoen voor het derde jaar één 
van de locaties van de Regionale Voetbalschool 
van FC Groningen. Op zondagmorgen trainen ta-
lentvolle O9 en O11-spelers bij SV Bedum onder 
leiding van trainers van FC Groningen. Vanuit die 
samenwerking tussen SV Bedum en FC Groningen 
hebben we woensdag 9 mei een FC Groningen-
clinic voor onze jeugdspelers kunnen organiseren. 
Alle pupillen van SV Bedum waren daarvoor uitge-
nodigd en namens FC Groningen waren 6 jeugd-
trainers aanwezig om de clinic te leiden.
Bijna 90 pupillen van SV Bedum hadden zich voor 
de clinic aangemeld en kregen een gevarieerde 
training aangeboden. Verschillende oefenvormen, 
zoals die ook op zondag bij de Regionale Voetbal-

school worden gegeven, waren uitgezet op veld 2 
en 3. En dat alles onder een heerlijk lentezonnetje.
Na diverse techniek- en kleine partijvormen kon-
den de kids genieten van een drinkpauze, waarna 
de clinic werd afgesloten met meerdere grotere 
partijvormen.
Terwijl de kids thuis nog aan het nagenieten wa-
ren was er ’s avonds voor de jeugdtrainers van 
SV Bedum een workshop van FC Groningen over 
voetbaltactiek. De workshop werd verzorgd door 
de trainer van FC Groningen onder-12 trainer By-
ron Bakker. Hij zette op boeiende wijze uiteen hoe 
FC Groningen haar jeugdspelers opleidt en gaf 
meerdere bruikbare tips en nuttige inzichten aan 
de jeugdtrainers van SV Bedum. Een zeer leerzame 
avond.
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Traditiegetrouw organiseren we bij SV Bedum aan 
het eind van het voetbalseizoen een jeugdtoer-
nooi. Die traditie is in een ver verleden ontstaan 
bij CVVB en vv Bedum en is na het ontstaan van SV 
Bedum in ere gehouden.
Sinds de fusie tot SV Bedum hebben we nu vier 
jeugdtoernooien georganiseerd. Van elk van deze 
toernooien kunnen we vaststellen, dat ze stuk voor 
stuk een succes waren en dat we elk jaar weer 
zeer veel lovende reacties hebben mogen ontvan-
gen van de deelnemende teams. We mogen dan 
wel vaststellen, dat we met ons toernooi een zeer 
goede naam hebben opgebouwd en dat we jaar-
lijks veel meer inschrijvingen binnen krijgen, dan 
dat we kunnen plaatsen.

Voor het jeugdtoernooi van dit seizoen hebben we 
dan ook besloten om het toernooi nog iets groot-
ser op te zetten. Dit jaar organiseren we naast het 
traditionele toernooi op de zaterdag ook een toer-
nooi op zondag. 
Op zaterdag 9 juni komen 26 jeugdteams van SV 
Bedum in actie verdeeld over 24 poules. 
Op zaterdagochtend vanaf 9.00 uur spelen alle 
JO7, JO8 en JO9-teams hun toernooi samen met 
JO13-2, JO13-3 en MO13. Zaterdagmiddag vanaf 
13.00 uur is het de beurt aan alle JO11-teams (in-
clusief MO11 en JO10-1) en JO15-3 en JO15-4. Als 
afsluiting komen vanaf 17.00 uur MO15, MO17, 
JO15-2, JO17-2 en JO17-3 in actie.
In totaal zijn er op zaterdag meer dan 140 jeugd-
teams, die zich hebben ingeschreven voor ons 
toernooi, waaronder 7 teams van onze Duitse 
vrienden van TuS Wahnbek.

Voor de zondag hebben we besloten om een di-
visie- en hoofdklassetoernooi te organiseren. 
Op deze dag strijden de JO13-1, JO15-1 en JO17-1 
teams van SV Bedum tegen teams, die dus mini-
maal hoofdklasse spelen. In elke leeftijdscategorie 

zijn 8 teams ingeschreven. Het toernooi op zondag 
begint om 11.00 uur en de laatste wedstrijden zul-
len die dag om 16.15 uur zijn afgelopen.

Toernooicommissie
Het SV Bedum Rabobank Jeugdtoernooi wordt 
georganiseerd door de Toernooicommissie van SV 
Bedum. Om er, net als bij de eerdere edities, een 
geslaagd toernooi van te maken, wordt er weer 
nauw samen gewerkt met de Commerciële Com-
missie, de Vrijwilligerscommissie, de Kantinecom-
missie, de Scheidsrechterscommissie en eventueel 
andere commissies.
De Toernooicommissie bestaat uit Ginet Walra-
ven, Geranda van der Ark, Koos van de Berg, Hans 
Schotanus, Tonnie Bonder en Vincent Geerling. De 
Toernooicommissie is per e-mail te bereiken via 
toernooien@svbedum.nl.

Oproep vrijwilligers
De Toernooicommissie is druk bezig om er een 
mooi voetbalfeest van te maken voor alle Bedu-
mer jeugdvoetballers. Om alles succesvol te laten 
verlopen op de toernooidagen zelf, zijn veel vrij-
willigers nodig. Leden, ouders en andere mensen 
die zich geroepen voelen om op 9 en 10 juni te 
helpen (kan ook een dagdeel) kunnen zich aan-
melden door een e-mail sturen naar toernooien@
svbedum.nl.

Een groot deelnemersveld betekent ook dat er veel 
scheidsrechters in actie moeten komen om alle 
wedstrijden te begeleiden. Enthousiaste mensen 
die het leuk vinden om een jeugdwedstrijd te lei-
den kunnen zich per e-mail melden bij de scheids-
rechterscommissie via wimheemstra@ziggo.nl
Ook voor de catering in en om de kantine en 
het Körfke zijn nog vrijwilligers nodig. U kunt zich 
aanmelden bij de kantinecommissie via kantine@
svbedum.nl.

SV	Bedum	Klaverblad	Verzekeringen	Jeugdtoernooi	9	en	10	juni	2018	

	

SV	Bedum	jeugdtoernooi	dit	jaar	grootser	dan	ooit!	
Traditiegetrouw	organiseren	we	bij	SV	Bedum	aan	het	eind	van	het	voetbalseizoen	een	
jeugdtoernooi.	Die	traditie	is	in	een	ver	verleden	ontstaan	bij	CVVB	en	vv	Bedum	en	is	na	het	
ontstaan	van	SV	Bedum	in	ere	gehouden.	

Sinds	de	fusie	tot	SV	Bedum	hebben	we	nu	vier	jeugdtoernooien	georganiseerd.	Van	elk	van	deze	
toernooien	kunnen	we	vaststellen,	dat	ze	stuk	voor	stuk	een	succes	waren	en	dat	we	elk	jaar	weer	
zeer	veel	lovende	reacties	hebben	mogen	ontvangen	van	de	deelnemende	teams.	We	mogen	dan	
wel	vaststellen,	dat	we	met	ons	toernooi	een	zeer	goede	naam	hebben	opgebouwd	en	dat	we	
jaarlijks	veel	meer	inschrijvingen	binnen	krijgen,	dan	dat	we	kunnen	plaatsen.	

Voor	het	jeugdtoernooi	van	dit	seizoen	hebben	we	dan	ook	besloten	om	het	toernooi	nog	iets	
grootser	op	te	zetten.	Dit	jaar	organiseren	we	naast	het	traditionele	toernooi	op	de	zaterdag	ook	een	
toernooi	op	zondag.		

Op	zaterdag	9	juni	komen	26	jeugdteams	van	SV	Bedum	in	actie	verdeeld	over	24	poules.		

Op	zaterdagochtend	vanaf	9.00	uur	spelen	alle	JO7,	JO8	en	JO9-teams	hun	toernooi	samen	met	
JO13-2,	JO13-3	en	MO13.	Zaterdagmiddag	vanaf	13.00	uur	is	het	de	beurt	aan	alle	JO11-teams	
(inclusief	MO11	en	JO10-1)	en	JO15-3	en	JO15-4.	Als	afsluiting	komen	vanaf	17.00	uur	MO15,	MO17,	
JO15-2,	JO17-2	en	JO17-3	in	actie.	

In	totaal	zijn	er	op	zaterdag	meer	dan	140	jeugdteams,	die	zich	hebben	ingeschreven	voor	ons	
toernooi,	waaronder	7	teams	van	onze	Duitse	vrienden	van	TuS	Wahnbek.	

Voor	de	zondag	hebben	we	besloten	om	een	divisie-	en	hoofdklassetoernooi	te	organiseren.	Op	
deze	dag	strijden	de	JO13-1,	JO15-1	en	JO17-1	teams	van	SV	Bedum	tegen	teams,	die	dus	minimaal	
hoofdklasse	spelen.	In	elke	leeftijdscategorie	zijn	8	teams	ingeschreven.	Het	toernooi	op	zondag	
begint	om	11.00	uur	en	de	laatste	wedstrijden	zullen	die	dag	om	16.15	uur	zijn	afgelopen.	

Toernooicommissie	

Het	SV	Bedum	Rabobank	Jeugdtoernooi	wordt	georganiseerd	door	de	Toernooicommissie	van	SV	
Bedum.	Om	er,	net	als	bij	de	eerdere	edities,	een	geslaagd	toernooi	van	te	maken,	wordt	er	weer	
nauw	samen	gewerkt	met	de	Commerciële	Commissie,	de	Vrijwilligerscommissie,	de	
Kantinecommissie,	de	Scheidsrechterscommissie	en	eventueel	andere	commissies.	

De	Toernooicommissie	bestaat	uit	Ginet	Walraven,	Geranda	van	der	Ark,	Koos	van	de	Berg,	Hans	
Schotanus,	Tonnie	Bonder	en	Vincent	Geerling.	De	Toernooicommissie	is	per	e-mail	te	bereiken	via	
toernooien@svbedum.nl.	



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



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

Op maandag 23 april heeft er een cursus ‘kantine mede-
werker’ SV Bedum plaats gevonden. Op deze avond was 
er een groepje van 7 enthousiaste vrijwilligers, die graag 
wat meer wilden weten van de werkzaamheden in de 
kantine en de keuken. Er werd door André van Haag 
en Tonnie Bonder verteld wat er zoal gedaan wordt op 
een zaterdag in de kantine. Onder andere hoe werkt de 
kassa, hoeveel scheppen koffie, hoelang moet iets in de 
frituur, waar staat wat, enz.

Op de avond bleek, dat een heleboel mensen tegen het 
onbekende opzagen. Maar dat het allemaal best mee-
valt en heel leuk is. Op deze avond zijn er een aantal 
tips naar voren gebracht om het de vrijwilligers vanuit 
een team makkelijker te maken. Dit is genoteerd en zal 
verwerkt worden in handleidingen voor bepaalde zaken.

Deze avond heeft geresulteerd, dat er een drietal aan-
bood om op de 28ste april in de ochtend in de kantine 
te gaan staan. En ze werden voor de leeuwen gegooid, 
aangezien het een redelijk druk programma was die dag.

Deze cursus willen we graag nog een keer geven, aan-
melden kan bij kantine@svbedum.nl
Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, zullen we weer een 
avond organiseren.

Met vriendelijke groet,
De kantinecommissie.

CURSUS ‘KANTINE MEDEWERKER’



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!
Hoewel hij het niet zo nodig vond en al helemaal 
niet van al die aandacht houdt (tekent dat niet de 
echte vrijwilliger?), is het toch gelukt Henk Frans-
sens in the spotlight te krijgen. We legden ook hem 
de volgende vragen voor…

Henk, kun je jezelf eens even kort voorstellen?
Mijn naam is Henk Franssens. Ik hoop in juli 65 te 
worden. Ik heb altijd in Den Ham gewoond, waar 
ik samen met mijn zwager met veel plezier een 
melkveebedrijf heb gerund. Ik ben daar nog vaak 
te vinden. Ik woon alweer acht jaar aan de St. An-
nerweg samen met mijn vriendin Ettie Eggens.

Hoe lang hoor jij al bij de club van kantinevrij-
willigers?
Ik ben sinds 2013 vrijwilliger in de kantine.

Weet je nog waarom je destijds in de kantine 
bent gaan staan?
Mijn kleinzoon Rik en zijn vader Gerbrand voetbal-
len beiden en zodoende werd ik wel eens gevraagd 
een dienstje in de kantine te draaien.

Wat vind jij het allerleukst aan dit werk?
Het leukste van de kantinedienst vind ik het con-
tact met mensen, het ons-kent-ons- en het saam-
horigheidsgevoel.

En wat het allervervelendst?
De keuken is niet mijn specialiteit.

Is er in de afgelopen tijd veel veranderd in dit 
werk?
De grootste verandering was de andere kas-
sa. Dit maakt het werk een stuk gemakkelijker.  

We krijgen een nieuw sportcomplex. Wat vind 
jij in de keuken een absolute must?
Ik sta voornamelijk achter de bar, dus hoop weinig 
van de keuken mee te maken 

Wat zou je willen zeggen tegen aanstaande 
nieuwe leden van de club van kantinevrijwil-
ligers? 
Je bent van harte welkom bij een enthousiaste en 
leuke club vrijwilligers! De drempel is veel minder 
hoog dan menigeen denkt. Stap er dus vooral eens 
over! 

Heb je nog iets anders dat je kwijt 
wilt? 
SV Bedum is een sportieve en gezel-
lige voetbalvereniging, waar vrijwilli-
gers een hele belangrijke groep zijn. 
Ik ben heel blij dat ik deel mag uit-
maken van die groep. 

Wil jij collega worden van Henk 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
HENK FRANSSENS door Ginet Walraven
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Maandag 30 april hadden we een thuiswedstrijd te-
gen Oranje Nassau, die door de koude winter nog 
steeds ingehaald moest worden. Deze wedstrijd was 
voor ons niet meer bepalend voor de eerste periode 
of het kampioenschap. Oranje Nassau voetbalde veel 
op onze helft en de eindstand was een terechte 1-2 
winst voor Oranje Nassau. Voor de tweede periode 
moest er ook nog tegen ON gevoetbald worden. Za-
terdag 12 mei werd er voor de tweede keer in twee 
weken tijd tegen elkaar gevoetbald. De eerste tien 
minuten waren beide partijen onrustig in balbezit. 
Beide partijen kregen daarna meer dreiging en er 
werd meer gevoetbald. Toch leidde dit niet tot ge-
vaarlijke kansen. Totdat er een vrije bal voor ons aan 
de rechterkant werd gegeven. Deze vrije bal werd 
goed ingekopt en we stonden in de 30e minuut 0-1 
voor! Dit was tevens ook de ruststand. Gelijk na de 
rust werd er vanaf onze kant veel druk gezet, in bal-
bezit voetbalden we vooruit en Oranje Nassau ach-
teruit. Dit zorgde ervoor, dat wij in de tweede helft de 
bovenliggende partij waren. We creëerden veel kan-
sen en een van deze kansen werd uiteindelijk benut. 
De stand was 0-2 en niets kon ons meer gebeuren, 
dachten we… Vlak na de 0-2 viel de 1-2 vanuit een 

corner. Het was een lullige goal, die eigenlijk niet in 
de wedstrijd paste. Toch zorgde de goal bij ON voor 
motivatie om de stand weer gelijk te trekken. Wij en 
Oranje Nassau creëerden nog twee hele grote kan-
sen, die beiden op de paal terecht kwamen. Zo bleef 
de stand 1-2. Door middel van deze uitslag hebben 
wij de kans op een periode in eigen hand. 

Zoals al eerder gezegd, het einde van het seizoen is 
in zicht. Dat betekent dat er nog twee hele belang-
rijke wedstrijden gespeeld moeten worden. Als 
beide wedstrijden gewonnen worden, hebben wij 
een periode binnengesleept. Hierdoor zullen we in 
aanraking komen met de nacompetitie voor pro-
motie naar de tweede klasse. Maar… dan moeten 
eerst de laatste twee wedstrijden gewonnen wor-
den. Zaterdag 19 mei is onze laatste thuiswedstrijd 
van de competitie tegen Achilles, waarvan eerder 
dit seizoen met 1-2 werd gewonnen. De laatste 
wedstrijd van het seizoen zal gespeeld worden op 
het sportpark van Lycurgus; de thuiswedstrijd te-
gen deze ploeg is geëindigd in een gelijkspel. 

Auteur: Iris Kuiper

Nacompetitie blijft in zicht voor Vrouwen1
Het einde van het seizoen is alweer in zicht en SV Bedum VR1 heeft nog steeds kans 

op het binnenslepen van een periode. De afgelopen tijd hebben we de nodige punten 

binnengesleept, wat ervoor heeft gezorgd, dat we momenteel op de tweede plaats 

staan voor de tweede periode. Op nummer 1 staat Knickerbockers, die al kampioen is. 



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

       cars4allbedum            @Cars4all1

Lid van:

incl. 3 jaar

all-in garantie!

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

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

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

Bij Cars4all krijgt u Bij Cars4all krijgt u 

de laagste prijs garantie!*

*  Laagste prijsgarantie geldt alleen voor monterende bedrijven, webshops zijn hierbij uitgesloten.

Haijo Bouma
Financiële Informatie

& Ondersteuning

Speenkruid 27,
9781 WD Bedum

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

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

Dit geeft inzicht, overzicht en rust.

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

Belastingadvisering particulieren

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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COMPLIMENTEN TEGENSTANDER VOOR 
SCHEIDSRECHTER JAN HEIKAMP

EKC 2 dames gelijk tegen
SV Bedum Dames 3

In Bedum speelden de reserves van ST Eenrum/
Kloosterburen (EKC) woensdagavond 25 april 
tegen het hoog geklasseerde SV Bedum 3. Thuis 
had EKC nipt met 2-3 verloren, maar gezien de 
resultaten in 2018 leek er nu meer mogelijk. SV 
Bedum was in deze eerste helft de bovenliggende 
partij. De ploeg was duidelijk meer voorin dan 
EKC en nam in de 8e minuut dan ook de leiding. 
Een EKC-aanval werd overgenomen en tot een 
doelpunt om gezet: 1-0. EKC probeerde er wel uit 
te komen  maar SV Bedum nam het veel te snel 
weer over. Gelukkig voor EKC waren de spitsen 
van SV Bedum niet scherp genoeg. Zo stond het 
bij de rust nog maar 1-0.

De tweede helft begon met een aanvallend EKC, 
maar SV Bedum nam dat al snel weer over. Toch 
speelde EKC nu ook meer naar voren. Dit resul-
teerde al na 5 minuten in twee kansen op een rij. 
Het was echter weer SV Bedum, dat in de 52e mi-
nuut profiteerde van een verdedigingsfout en op 
2-0 kwam. EKC probeerde terug te komen, maar 
moest blijven oppassen voor een aandringend SV 
Bedum. Echter in de 58e minuut leek SV Bedum 
de wedstrijd op slot te gooien toen de 3-0 viel. 
De thuisploeg rook meer en drong aan. Ze kwa-
men ze er echter niet door. Het was nu evenwel 
EKC dat op kwam zetten en hoe. In de 64e minuut 
speelde Romy Rijzinga de bal af op Chantal Hof-
man, die de uitkomende keepster omspeelde en 
de 3-1 noteerde. 

Vooralsnog leek er niets aan de hand voor de 
gastdames. Echter door eigen toedoen kwam EKC 
weer dichterbij. Na hands in de 68e minuut werd 
de bal op de stip gelegd. Chantal Hofman ver-
zaakte niet: 3-2. SV Bedum begon het benauwd 
te krijgen en EKC juist meer hoop op een beter re-
sultaat. De gasten zochten een opening en kregen 
dan ook kansen. Wel moest EKC oppassen voor 
uitbraken van SV Bedum, maar deze leverden ver-
der geen gevaar op. Het was weer EKC dat in de 

81e minuut doelpuntte. Charlotte van Dort vond 
Chantal Hofman, die EKC weer langszij bracht: 
3-3. Nu wilden de gasten meer en speelden daar 
dan ook naar. Zo werd het een zeer spannende 
slotfase. Het was EKC dat drie minuten na de ge-
lijkmaker op voorsprong kwam. Een corner van 
Anouk Koster verdween in de kluts voor het Be-
dumer doel, alwaar Chantal Hofman de bal tegen 
het net schoot: 3-4. Zo had EKC een 3-0 achter-
stand omgebogen in een 3-4 voorsprong. Echter 
nu kwam SV Bedum opzetten, want de thuisploeg 
wilde in ieder geval nog een punt aan de ontmoe-
ting over houden. En helaas voor EKC lukte hen 
dat ook nog eens. In de 91e minuut werd het uit 
een tweede corner alsnog 4-4. 

Niet veel later floot een goed leidende scheids-
rechter Jan Heikamp af. Volgens sommige EKC-ers 
was het geen doelpunt, omdat volgens hen keep-
ster Adema de bal voor de lijn stopte, maar de 
scheidsrechter stond praktisch op de achterlijn, 
dus die optie ging niet op. Anderen dachten dat 
hij te lang liet door spelen, maar een EKC-suppor-
ter, die de tijd had bij gehouden, meldde dat dat 
ook in orde was. Een EKC-verdedigster was meer 
realistisch, toen ze meldde dat haar team het in 
de eerste helft al had laten liggen.

SV Bedum 3 – EKC 2 4-4 (1-0). 8. SV Bedum 1-0; 
52. SV Bedum 2-0; 58. SV Bedum 3-0; 64. Chan-
tal Hofman 3-1; 68. Chantal Hofman 3-2 (pen.); 
81. Chantal Hofman 3-3; 84. Chantal Hofman 3-4; 
90+1. SV Bedum 4-4.
Scheidsrechter: J. Heikamp



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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Delegatie Oldstars op bezoek bij Alireza Jahanbakhsh

De groep Walking Footbal gaat namelijk op 29 au-
gustus met tien spelers naar Iran voor een sportie-
ve ontmoeting en culturele uitwisseling. Als cadeau 
voor het Iraanse team nemen wij voetballen met 
de handtekeningen van de Iraanse nationale top-
voetballers, die in twee Nederlandse teams spe-
len mee (AZ: Alireza Jahanbakhsh / Heerenveen: 
Ghoochannezad). Deze twee Iraanse topvoetbal-
lers worden in Iran als held gezien. Ook nemen wij 
natuurlijk een voetbal met de handtekening van 
onze eigen Bedumse wereldtopper Arjan Robben 
mee!

Op woensdag 2 mei waren wij (Wim Keizer, Massoud Djabani) op het voetbalveld 

van Alkmaar aanwezig om Alireza Jahanbakhsh (topscoorder van Nederland) te 

interviewen. De ontmoeting vond plaats in het kader van de uitwisseling Walking 

Footbal SV Bedum en een senioren voetbalteam uit Ghoochan te Iran.

Achterste rij, staande van links naar rechts: Peter Terpstra (begeleider), Wim Keizer, Bert Eillert, Peter Rolf, 
Bram Bakker, Massoud Djabani. Voorste rij, knielend van links naar rechts: Jan van Woudenberg, 
Martin Broekmans, Tonnie Niemeijer, Jabbar Mobareky.
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Delegatie Oldstars op bezoek bij Alireza Jahanbakhsh
In het interview dat opgenomen is, zegt Alireza Ja-
hanbakhsh onder anderen veel respect te hebben 
voor ervaren senioren, die voetbal als communica-
tiemiddel voor culturele overbrugging en uitwisse-
ling willen gebruiken. Alireza Jahanbakhsh is nu in 
Nederland de eerste Aziatische voetballer, die de 
meeste doelpunten van dit jaar heeft gemaakt. Op 
dit moment is hij in Iran om zich voor te bereiden 
op het wereldkampioenschap in Rusland, waar het 
Iraanse team zal meespelen, in eerste instantie, te-
gen Marokko, Spanje en Portugal.

Coördinator Uitwisseling Walking Footbal Bedum / 
Ghoochan Iran
Massoud Djabani



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
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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
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Op vrijdag 4 mei was de kantine van SV Bedum 
omgebouwd tot een ware gamehal. 
Ondanks het mooie zomerweer gingen in totaal 59 
kids de strijd met elkaar aan op 16 PlayStation con-
soles van FC Groningen partner Bundled in de kan-
tine van SV Bedum. Winnaar van het toernooi werd 
Twan Ahlers (JO19-1). Hij maakte zijn favorietenrol 
waar door de finale te winnen van Pelle Brandsma. 
Derde werd Max van den Berg die de kleine finale 
won van Steffen Pol. 

De nummers 1 t/m 3 plaatsen zich voor de grote fi-
nale van de eSports Cup op 27 mei in de Euroborg. 
Al met al een zeer geslaagd evenement met te-
vreden kinderen, mede dankzij de zeer positieve 
bijdrage van Absalom Warkor, de eSporter van FC 
Groningen, die menig FIFA wedstrijd speelde tegen 
de aanwezige kids!

Twan Ahlers wint het FIFA18 toernooi! 
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TE HUUR: 

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

  

 

 
 
Voor meer informatie: 
 

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

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

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

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

 










De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

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

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 



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

Charissa Coster
Charissa Coster 

Bedum 

Vader, moeder, broer 

Voetballen 

Dokter/profvoetbalster/moeder 

Fruit 

Instagram 

  

SV Bedum 

MO15-1 

Rechts 

Laatste vrouw 

Laatste vrouw en midmid 

Hard schot, snelheid, overzicht, coachen 

Met links , koppen 

Kampioen met MO13-1/ invallen MO17-1 

Heb ik niet 

Aan alle trainers en trainsters,  
omdat zij mij beter hebben gemaakt 

Schonere kleedkamers, meer kleedkamers 

Gescout worden 

Trainingspak 

  

Oranje Leeuwin-

nen 

FC Barcelona 

Luca Noorlag (JO15-

2) 

Bacuna 

Messi/Martens 

Luca Noorlag (JO15-2) 

Camp Nou  

Blauw/witWat er verder nog verteld moet worden  
ik hoop dat ik vaker met jongens mag mee voetballen 



Groen in goede  handen

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

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT



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

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

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

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

Perspectief in olievoorziening

Topper in beeld!
Binnen de jeugdafdeling van SV Bedum zijn 
zeer veel vrijwilligers wekelijks bezig om onze 
jeugd te kunnen laten voetballen. Dat zijn on-
misbare mensen binnen onze verenigingen en 
eigenlijk zouden ze allemaal een plekje in dit 
clubblad verdienen. 

Maar we willen graag één speciaal iemand toch in 
beeld brengen. Arnaud Krijgsheld is bijna dagelijks 
te vinden op ons sportpark om te assisteren bij 
de jeugdtrainingen en hij is ook vaste kracht bij 
SV Bedum Skills. Daarnaast is hij vaste grensrech-
ter bij JO15-3 bij alle uit- en thuiswedstrijden van 
het team. En als een ander team een grensrechter 
nodig heeft, dan wil Arnaud altijd graag de vlag 
oppakken! Soms wel eens drie wedstrijden achter 
elkaar!

Een absolute topper dus en een voorbeeld voor 
velen!



Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl

NoordPRoof
producties

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

d r u k w e r k 

t e k s t

f o t o g r a f i e

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

m a g a z i n e s

b a n n e r s

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

 

 

  Dakbedekking                         
   Zinkwerk 
   Onderhoud                    
   Renovatie 
   Nieuwbouw 

 

Tel 050-2600008           
www.dakmontagenoord.nl  

 



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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Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegen-
woordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage 
van (veel) vrijwilligers. Omdat er tegenwoordig 
helaas steeds minder vrijwilligers een bijdrage 
kunnen of willen bieden bij het uitvoeren van de 
verschillende taken, kan dit op termijn consequen-
ties hebben voor het voortbestaan van onze ver-
eniging. Daarom heeft het bestuur hiervoor beleid 
opgesteld, dat op de Algemene Ledenvergadering 
van november 2015 door de leden is aangenomen. 

Dit beleid is er op gericht vrijwilligers te werven, 
met raad en daad bij te staan en voor langere tijd 
te behouden. Om te komen tot het goed functi-
oneren van het vrijwilligersbeleid zijn een aantal 
spelregels opgesteld.

Deze spelregels vormen het uitgangspunt voor de 
invulling van het vrijwilligersbeleid. Ze zullen elk sei-
zoen worden getoetst op praktische haalbaarheid 
en indien nodig aangepast; ook zijn ze in het huis-
houdelijk reglement van SV Bedum opgenomen.

De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn 
eenduidig:

• Je MAG lid worden van SV Bedum;

• Je hebt dan RECHT op het spelen van wed-
strijden;

• Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de or-
ganisatie van SV Bedum.

Op wie heeft dit plan betrekking?

SV Bedum onderscheidt voor dit plan twee cate-
gorieën spelende leden, die als vrijwilliger ingezet 
kunnen worden:

1a “De taakplichtige”, die op basis van dit vrij-
willigersplan verplicht is minimaal 2 taken per sei-
zoen uit te voeren.

1b “De vrijwilliger”, die zich vrijwillig heeft opge-
geven om minimaal 1 x in de maand één of meer-
dere functies en of taken te vervullen.

Invulling;
1a. De vereniging stelt de roosters voor “de taak-
plichtige” volgens onderstaand schema op:
1. Spelende veldsenioren, A-Junioren en B-Junio-
ren:

*  1 x oud papier of verkoopactie lopen
*  1 x kantinedienst (onder de 18 -> een ouder)
2. Spelende C –junioren, D-, E- en F-pupillen:
*  2 x kantinedienst (ouder)
3. Spelende zaalsenioren (geen veld):
*  1 x oud papier of verkoopactie lopen of 2 uur 
fluiten bij de Wintercup.

1b “De spelende vrijwilliger” is verplicht om 1 keer 
per seizoen een taak uit te voeren, in principe is dit 
oud papier/verkoopactie.

2. De roosters voor het vervullen van de vrijwil-
ligerstaken zullen via verschillende kanalen gepu-
bliceerd worden:
*  scherm kantine
*  website (www.svbedum.nl)
*  social media

3. Wanneer de vrijwilligerstaken op het afgespro-
ken tijdstip niet worden vervuld, wordt aan het lid 
door het bestuur een schorsing opgelegd, welke 
eindigt op het moment dat de vrijwilligerstaak 
(alsnog) uitgevoerd is. De schorsing geldt mini-
maal voor 1 speelronde!

4. De inhoud van de vrijwilligerstaken staan be-
schreven in het vrijwilligersbeleid. Dit vrijwilligers-
beleid zal worden gepubliceerd op onze website 
(www.svbedum.nl) en kan tevens worden opge-
vraagd bij de secretaris. De tijdsbelasting geduren-
de het seizoen varieert. Hierdoor kan het voorko-
men dat de ene taak een groter tijdsbeslag op de 
vrijwilliger/taakplichtige legt dan de andere.

5. Zijn de vrijwilligerstaken eenmaal ingeroosterd 
dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het 
iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aan-
gewezen ouder/verzorger/lid blijft uiteraard zelf 
verantwoordelijk voor zijn/haar vrijwilligerstaken.

6. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen 
soms diensten uit. Dit speelt met name bij de kan-
tine- diensten. De betrokkenen dienen dit zelf (van 
te voren) te controleren. Afgelastingen worden 
zoveel mogelijk op de website van de vereniging 
gepubliceerd. Uitgevallen diensten hoeven niet te 
worden ingehaald.
Bij algehele afgelasting kan het voorkomen dat er 
nog wel wedstrijden of andere activiteiten worden 
georganiseerd. Stel u hiervoor altijd in verbinding 
met de club (tel. 050-3013922) of kom naar het 
sportcomplex.

SPELREGELS VRIJWILLIGERSBELEID
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7. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewe-
zen op de verplichtingen voortkomend uit het
vrijwilligersbeleid.

Veel gestelde vragen vrijwilligersbeleid sport-
vereniging Bedum

Aan wie moet ik doorgeven dat ik niet kan?
Aan NIEMAND! Als u op het aangegeven tijdstip 
niet kunt komen, dient u zelf een vervanger te 
sturen. Mocht er op het allerlaatste moment een 
calamiteit voorvallen, dan is het natuurlijk goed 
om even de kantine te bellen. U bent daarmee 
niet gevrijwaard bent van sancties.

Waarom hebben ouders van jeugdspelers 
dienst en seniorenspelers niet?
Senioren spelers hebben wel degelijk een ver-
plichting voor kantinedienst. Zij verzorgen op de 
zaterdagen en zondagen en waar nodig op door-
deweekse avonden de bezetting.

Als het voetballen is afgelast of er geen pro-
gramma is, hoef ik toch niet te komen?
Jawel hoor!  Als het voetballen op zaterdag wordt 
afgelast, wordt er vaak getraind of iets anders ge-
organiseerd. Als u echt niet nodig bent wordt u 
daarover gebeld, of staat dit vermeld op de web-
site. (www.svbedum.nl) Stelt u zich bij twijfel al-
tijd in verbinding met de club (tel. 050-3013922) 
of kom naar het sportcomplex.

Hoe kunnen ouders verplicht worden tot kantin-
ediensten? Het zijn toch de kinderen die bij Be-
dum voetballen?
De kinderen voetballen, maar zolang ze minder-
jarig zijn, blijven de ouders formeel “werkend” lid 
van de vereniging. Het zijn dan ook de ouders die 
contributie plichtig zijn en bijvoorbeeld stemrecht 
hebben in de algemene ledenvergadering. Bij 
aanmelding wordt daarom steeds om een hand-
tekening en identificatie van een ouder gevraagd.

Waarom wordt een jeugdspeler een sanctie 
opgelegd, terwijl de ouders nalatig zijn?
Ouders zijn “werkend lid” van SV Bedum, niet hun 
kinderen en daarom zijn ouders verantwoordelijk. 
Sommige ouders zien dit vanzelfsprekend anders, 
ze zijn lid vanwege hun kind. Daarom moet de 
sanctie ook het kind treffen, anders gaan ouders 
een eventuele boete als afkoop zien.

Waarom wordt de kantine niet gewoon ver-
pacht, dan zijn wij van het gezeur af?
Het verpachten is financieel en organisatorisch 
niet haalbaar. De omzet van de Bedum kantine 
is niet
hoog genoeg om een commerciële uitbating mo-
gelijk te maken. Eigenlijk vinden wij dit maar goed 
ook. Ook een pachter zou trouwens over helpen-
de handen moeten beschikken en deze zouden 
toch weer uit ouders en spelers moeten worden 
betrokken.

Beste leden.
Vorig jaar is de tijdens de seizoens-afsluiting om 
diverse redenen de “schijt je rijk” actie niet door-
gegaan. Echter voor deze ludieke actie hebben 
diverse leden wel één of meerdere nummers 
(vakken) gesponsord.

Helaas is om tot nu toe onduidelijke redenen de 
inschrijflijst niet meer te traceren en is nu on-
duidelijk wie er een financiële sponsorbijdrage 
heeft geleverd. Echter willen wij de leden, die 
een financiële sponsorbijdrage hebben geleverd, 
wel de gelegenheid geven om deze retour te 
ontvangen.

De afgelopen periode (17 maart t/m 31 maart) 
hebben wij de leden van SV Bedum de mogelijk-
heid geboden om deze bijdrage op te halen in 
de bestuurskamer. Indien u meent nog recht te 
hebben op een bijdrage, dan wordt u verzocht 
om dit te melden bij één van de bestuursleden.

Namens het bestuur van SV Bedum.

SCHIJT JE RIJK ACTIE



Mark Kruize

Verbindingsweg 30
9781 DA Bedum

M 06 127 724 87
E  info@dekruiberg.nl 
I  www.dekruiberg.nl

Johan Veenman

Verbindingsweg 30
9781 DA Bedum

M  06 158 654 57
E  info@veenmansautobanden.nl
I  www.veenmansautobanden.nl

Waar onderhoud nog betaalbaar is

Wat doen wij

• APK

• Banden zomer/winter

• Airco

• Uitlijnen

• Onderhoud

• Reparaties

• Diagnose

• Uitlaten

• Accu’s

• Velgen- staal/aluminium

Voor alle merken

Ook busjes en campers

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.15-22.00 uur, wo 08.15-18.00 uur, za 09.00-15.00 uur

Gratis
vervangend

vervoer

APK all-inn

e 19,95

Uitlijnen

e 34,95

AUTOBEDRIJF VEENMAN EN DE KRUIBERG

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



BETAALBAAR 
ONDERHOUD 
VAN ALLE 
MERKEN!

 

CARTEAM
GARAGE HOMAN

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

Laat je het beste tot je recht komen

Vestigingen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Servicedesk Bedum

Geen 
notaris nodig?

Emmius Notarissen 
Delfzijl

Brander 13
9934 NR Delfzijl

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

Emmius Notarissen 
Appingedam
Julianaweg 8

9901 CN Appingedam
T (0596) 62 68 48

E appingedam@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Ten Boer

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

E tenboer@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Bedum servicedesk

De Vlijt 2a
9781 NR Bedum

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

Kijk eens voor actuele ontwikkelingen 
op www.mijnemmiusnotarissen.nl 
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Op zondag 15 april stond voor de spelers en speel-
ster van SV Bedum JO9-1 een toernooi in Hardega-
rijp op het programma.
Er moesten 4 wedstrijden, op een half veld, ge-
speeld worden. De eerste was tegen de thuisploeg 
en die werd gewonnen met 3-0. Daarna verloren ze 
de tweede wedstrijd tegen WVV met 0-3.
Na de lunch, uitstekend verzorgd door de organisa-
tie, werden de  laatste twee wedstrijden gespeeld. 
Deze werden gewonnen met 4-0 en 2-0 tegen resp. 
FVC en SGO. Hierdoor werd de tweede prijs bin-
nengehaald!

Na het toernooi stond ‘s middags de wedstrijd FC 
Groningen - Roda JC ook nog op het programma, 
die door de FC werd gewonnen.
Al met al een zeer geslaagde voetbaldag.

Met vriendelijke groet,
Henry Dool

SV BEDUM JO9-1 WINT TWEEDE PRIJS
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SV BEDUM JO15-2 KOMT TOT DE 
LAATSTE 16 IN DE BEKER

Zodra de zomer voorbij is, begint de bekercom-
petitie. Voor ieder team een leuke voorberei-
ding op de start van de competitie. Dit gold ook 
voor JO15-2. In een poule met Harkstede JO15-
1, Gruno JO15-1 en Stadspark JO15-1 in elk ge-
val op papier ruim voldoende uitdaging. 

2 september 2017 (poule)
Onder het genot van een heerlijk zonnetje spelen 
we op veld 5 Gruno JO15-1 helemaal zoek. De tel-
ler stopt pas bij 8-0 en dat is zeker niet geflatteerd. 
Voor de spelers van JO15-2 heerlijk om het seizoen 
zo te kunnen beginnen. 

9 september 2017 (poule)
Wederom een onbekende tegenstander: SC Stads-
park JO15-1. Met een selectie van 11 spelers ver-
trekken we in de stromende regen naar Groningen. 
In de regio worden de eerste wedstrijden al afge-
last. Op het kunstgras van Stadspark hebben we 
het zwaar. Fysiek komen we tekort, maar dat is lo-
gisch met een selectie waar 90% eerstejaars C-er is. 
Toch slepen we er een 2-1 overwinning uit het vuur. 
Teamprestatie!

16 september 2017 (poule)
Het regent nog steeds. Onze wedstrijd gaat door. 
We spelen voor de winst in de poule. De start van 
de wedstrijd is voor Harkstede JO15-1. Thijs Arwert 
reageert alert op een inzet van Harkstede. Helaas is 
Thijs niet onze keeper en moeten we met 10 spelers 
verder (en strafschop tegen). Een 0-1 tussenstand is 
een logisch gevolg. Helaas voor Harkstede hebben 
wij voldoende spelers, die goed in de ruimte kun-
nen spelen. Met de tong op de schoenen slepen we 
ook deze wedstrijd uit het vuur (3-1).

24 februari 2018 (eerste ronde knock out)
We zijn inmiddels twee afgelastingen verder. Regen 
en heel veel sneeuw zorgen ervoor, dat we pas op 
deze dag in Bedum spelen tegen Be Quick Gronin-
gen JO15-4. We werken een warming-up af op een 
bevroren trainingsveld en lopen over de sloot (we 
hadden ook kunnen gaan schaatsen) terug naar 
veld 1 (kunstgras). Gevoelstemperatuur ver onder 
nul. En toch, hoe moeilijker de omstandigheden, 
hoe sterker wij zijn. We spelen een weergaloze eer-
ste helft en staan bij rust met 4-1 voor. Dat ziet er 
goed uit. Na rust komt BQ terug tot 4-4 en is uit-
schakeling dichtbij. En dan schiet Roel Balkema uit 

een onmogelijke hoek met buitenkant rechts een 
bal in de verste hoek binnen. Niet normaal, maar 
we gaan door!

10 april 2018 (tweede ronde knock out)
De loting is niet gunstig. Poolster JO15-1. Een te-
genstander waar we in de competitie met 6-1 van 
hebben verloren. Vlak voor de wedstrijd tegenslag: 
Julian Jonker is te ziek om te spelen. Jan Werner 
Ludwig van JO15-3 wordt van het trainingsveld 
gehaald. Maximale flexibiliteit. Top! Wederom een 
waanzinnige eerste helft. Koen Meijerink heeft vleu-
gels. Ruststand 3-1. En het wordt wederom een 
thriller. Poolster JO15-1 komt in de tweede helft 
terug tot 4-3. SV Bedum JO15-2 wankelt. In de om-
schakeling beslissen we de wedstrijd. 

17 april 2018 (derde ronde knock out)
Uit naar Leens. FC LEO JO15-1 is de tegenstander. 
Op papier zeker te doen. Het gras staat er goed 
bij in Leens. Voor het spelen van voetbal minder 
gunstig. We schieten uit de startblokken. Max van 
der Berg en Jesper Dijkstra zetten een 0-3 tussen-
stand op het virtuele scorebord. De trainer van LEO 
grijpt in en zet zijn geheime wapens in (2 B-ers). 
Wij wankelen en LEO komt in de tweede helft op 
een 4-3 voorsprong. Raoul Noorlag kopt tegen de 
verhouding in de 4-4 binnen. Terug in de wedstrijd. 
In de omschakeling zorgen Koen en Roel voor 4-6. 
En nog zijn we er niet. LEO maakt vlak voor tijd 5-6. 
Roel beslist de wedstrijd met de zevende! voor Be-
dum (5-7). Weer een thriller en weer winst. Zo is 
bekervoetbal hartstikke leuk. 

8 mei 2018 (achtste finales)
We zijn met elkaar wel wat gewend. Regen, heel 
veel sneeuw, gevoelstemperaturen ver onder nul. 
Hoog gras. Vandaag een tropische dag in Bedum. 
Goed insmeren voor een wedstrijd tegen Heiliger-
lee JO15-1 voor een plek in de kwartfinales. De start 
van de wedstrijd is goed. We krijgen een grote kans 
om de score te openen. En verder komen we niet. 
We worden fysiek volledig letterlijk overlopen (1-9). 
De teleurstelling is uiteraard groot. 
En zo eindigt de bekercompetitie voor SV Bedum 
JO15-2. Een prestatie om ongelofelijk trots op te 
zijn. Vroegtijdige uitschakeling is elke ronde zeer 
dichtbij geweest. Door er met elkaar alles (110%) 
aan te doen zijn we zover gekomen. 



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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Omdat Gruno of TLC kampioen gaat worden 
van de competitie, zal ook de door hun gewon-
nen periode naar de hoogst gerangschikte ploeg 
gaan op de uiteindelijke ranglijst. Hierdoor zijn 
het de nummers 2, 3 en 4 van competitie die 
voor promotie mogen voetballen. Als Surhuister-
veen op donderdag 17 mei verliest van SV Hau-
lerwijk, is een top vier rangschikking een feit. 
 
Met nog één wedstrijd te spelen staat Be-
dum er dus ontzettend goed voor, en lijkt de 
derde plaats voor het oprapen. Er moet hier-
voor alleen nog afgerekend worden met het al-
tijd lastige SV Haulerwijk op zondag 20 mei. 

Als we dan stiekem vooruit kijken, zien we dat Be-
dum het op mag nemen tegen de nummer 12 of 13 
uit de 3e Klasse D.
Momenteel staat Wijster met 8 punten vast op de 13e 
plaats, en Udiros bekleed de 12e plaats met 24 pun-
ten. Twee onbekende ploegen voor de paarshemden. 
 
Anderhalf jaar geleden werd er nog 5e klasse ge-
voetbald en leek het zondagvoetbal op te houden in 
Bedum, nu is er kans op promotie naar de 3e klasse 
en zaten er bij de laatste wedstrijd, die met 8-0 ge-
wonnen werd tegen SVMH, vijf wissels op de bank. 
 
Wij, de selectie van zondag 1, willen de supporters 
via deze weg bedanken voor hun steun en hopen 
het seizoen onder hun toeziende ogen feestelijk af 
te sluiten.

Auteur: Jesse Fokkema

In de 4e klasse C van het zondagvoetbal zijn dot jaar 13 teams inge-

deeld. Omdat het een oneven aantal is, zijn er slechts 2 periodes. De 

derde periode zal naar de hoogst gerangschikte ploeg gaan op de uitein-

delijke ranglijst, dat nog geen periode bezit. 

Zondag 1 op promotiekoers!

Frank Langendijk terug naar SV Bedum

BEDUM – Na een verblijf van drie jaar bij derde divisi-
onist Be Quick 1887 keert Frank Langendijk terug bij 
SV Bedum, dat op dit moment nog volop in de strijd is 
voor het kampioenschap in de tweede klasse J.
Langendijk heeft de hele jeugdopleiding van SV Be-
dum (CVVB) doorlopen en maakte op zijn 18e zijn 
debuut in het eerste elftal. SV Bedum is zeer content 

met de terugkeer van de in Bedum woonachtige Frank 
Langendijk. Langendijk is een echte winnaar en is een 
waardevolle aanvulling voor de selectie van SV Be-
dum.

Ook past de terugkeer van Langendijk prima bij het in-
geslagen beleid van SV Bedum om met zoveel moge-
lijk zelf opgeleide spelers te spelen in het eerste elftal.
Frank, van harte welkom! 
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Een Klaverblad Verzekering afsluiten én een extra-
tje ontvangen voor de clubkas van SV Bedum! De 
trotse (hoofd)sponsor van SV Bedum wil graag, sa-
men met de leden, iets extra’s doen voor de club. 
Daarvoor heeft de verzekeraar de ‘Verzeker jezelf, 
steun de club’ campagne ontwikkeld. 

Hoe werkt het?
Als clubleden een particuliere schadeverzekering 
afsluiten bij Klaverblad, dan ontvangt de club per 
verzekering minimaal € 10. Doet men dit ook nog 
eens voor 1 juli, dan levert dit het dubbele bedrag 
per verzekering op. Dit extraatje kan oplopen tot € 
40. 

Een eigen Klaverbladgezicht voor de club 
Om de actie uniek en eigen te maken, zijn we op 
zoek naar een enthousiast clublid, die het leuk 
vindt om het Klaverbladgezicht van de campagne 
te worden. Dit Klaverbladgezicht wordt afgebeeld 

op onze campagneposter, website, buttons en ove-
rige promotiematerialen. Dit hoeft niet per se een 
sporter te zijn. Ook voorzitters, trainers, kantine-
personeel of materiaalmannen zijn welkom. ‘Het 
gezicht’ zal alleen op onze eigen vereniging te zien 
zijn. Ben je enthousiast over deze actie en lijkt het 
je leuk om het Klaverbladgezicht voor onze club te 
worden?  

Praktische informatie
• Tot 16 april kan het gezicht van Klaverblad wor-

den opgegeven.  
•  Tussen 16 april en 23 april wordt een afspraak 

ingepland met de fotograaf en het Klaverbladge-
zicht.

•  Vanaf 23 april worden de promotiematerialen 
uitgerold via de vereniging.

Meld je aan bij je verzekeringstussenpersoon, 
Dijk & Belga, hypotheken en verzekeringen. Het 
mag via een privé bericht Facebook, via mail (info@
dijkbelga.nl), via whatsapp (06-12 555 155) of 
schiet ons (Wilhelm Dijk of Silvio Belga) even aan.

Wij horen graag van je !

KLAVERBLAD NIEUWS
VOOR SV BEDUM LEDEN !

Het bestuur van SV Bedum heeft in haar vergade-
ring van 17 april jl. besloten dat op het sportpark 
van SV Bedum een algeheel rookverbod zal gaan 
gelden.

DIT ROOKVERBOD GAAT IN OP 1 AU-
GUSTUS 2018!
Dit houdt in dat op het gehele terrein van SV Be-
dum vanaf die datum niet meer gerookt mag wor-
den. 
WAAROM EEN ROOKVRIJE SV BEDUM?
Zien roken, doet roken. In een rookvrije omgeving 
komen kinderen niet in de verleiding om te gaan 
roken en wordt meeroken voorkomen. Zo bescher-

men we kinderen en zorgen we, dat zij rookvrij op-
groeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een 
Rookvrije Generatie. 
Rookvrije sportparken is een trend en er is maat-
schappelijke druk om roken op sportparken te we-
ren. Ook zijn er vragen vanuit onze leden hierover 
gekomen.  We willen onze jeugdleden niet bloot-
stellen aan roken. SV Bedum wil zich meer profile-
ren als gezonde vereniging, daarom wordt bijvoor-
beeld ook het assortiment in kantine aangepast.

Wij gaan er vanuit dat jullie hier allen aan mee 
zullen werken!
Er zal een actieplan opgesteld gaan worden, dat 
onder andere op onze website vermeld zal gaan 
worden. Voor vragen over het beleid kunt u terecht 
bij André van Haag, bestuurslid accommodatie. 



Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!



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

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

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

WIE HELPT KOFFIE SCHENKEN 
IN HET PIEKKWARTIER?
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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van SV Bedum, gevestigd te Bedum, Sportlaan 12, ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58373357 , hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij 
met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen 
van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: SECRETARIS@SVBEDUM.NL

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens 
van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvan-
gen. 

Doel Welke persoons
gegevens

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid 
kan worden 

en 

het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereen-
komst.

•  Voornaam

• Achternaam

• Adres 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer

• E-mail adres

Uitvoering van 
de overeenkomst 

Indien u lid wordt 
gedurende de loop-
tijd van de overeen-
komst. Indien u geen 
lid wordt worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd 
binnen 6 maanden 

• Ledenadministratie

Administratie • Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mail adres

• Bankgegevens

• Betaalgegevens

Uitvoering van 
de overeenkomst 

Gedurende de loop-
tijd van de overeen-
komst en tot 2 jaar 
daarna, daarna al-
leen in de financiële 
administratie voor 7 
jaar.

• Penningmeester

• Ledenadministratie

• Secretaris

Versturen digitale 
berichten, waaronder 
nieuwsbrief

• Voornaam

•  Achternaam

• E-mailadres

Uitvoering van 
de overeenkomst

Zolang als men aan-
gemeld is.

•  Ledenadministratie

•  Secretaris

•  Wedstrijdsecretaris

•  Jeugdcommissie

•  Materiaal commissie

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door 
de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u 
meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. 
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals 
locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - 
en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
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Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden 
gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en 
analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en 
de ePrivacy Verordening. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie 
omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw per-
soonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht 
aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens 
te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst 
dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die 
de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toe-
gang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot 
uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te 
overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website 
van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het 
gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds 
de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacy-
verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via 
de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie 
en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke: Jelle Prins, secretaris
E-mail:    secretaris@svbedum.nl
Telefoonnummer:          06-11854506

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond 
van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze ver-
werkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.



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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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem

1 Henk Gras 5881   538 
2 Hans Schotanus 5881 1953   
3 Wessel Hoekzema 5788 1953   
4 Jaap Hamersma 5489    60
5 Richard Klugkist 5454    
6 Mw Iwema 5212    
7 Margien Kuipers 5277    
8 Fre Roeters 5093    
9 Popko Tromp 5070    
10 Tonnie Koopman 5056    
11 Dolf Schaap 5011    
12 Tonnie Bonder 4979    
13 Ton Slof 4895    
14 Elibert Schollema 4894    
15 Cor Boer 4872    
16 Harrie Pijper 4853    
17 John Nuis 4849    
18 Kees Kaspers 4838    
19 Benny Kuipers 4834    
20 Feiko Iwema 4818    
21 Wim Stolwijk 4806  623  
22 Jako Slager 4787    
23 Anneke Slof 4785    
24 Patrick Bakker 4726    
25 Jan de Blecourt 4661    60
26 Els Venema 4639    
27 Henk Venema 4585    
28 Bart de Vries 4558    
29 Duut Knol 4555    
30 Commissie 4514    
31 Anita Hartsema 4491    
32 Hajo Bakker 4437    
33 Bert Bel 4390    
34 Gerrie Westerhof 4369    
35 Aukje Mulder 4353    
36 Janny de Vries 4322  623  
37 Harm van der Giessen 4320   538 
38 Kor van der Berg 4274    
39 Hiltjo de Vries 4245    60
40 Jan Smit 4123    60
41 Greet van der Meer 4087    
42 Emmo Kuizinga 4076    
43 Ger Bolhuis 3967    
44 Berend Kruize 3934    60

UITSLAG KLAVERJASSEN - 9 MAART 2018 
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   alle bomen  alle bomen 
   hoogste laagste hoogste laagste
  totaal score score roem roem

1 Cor Boer 4587 2126   
2 Jan Smit 4540 2126   
3 Emmo Kuizinga 4481    
4 Aukje Mulder 4365    
5 Commissie3 4230    
6 Benny Kuipers 4217   656 
7 Tonnie Koopman 4082    
8 Wim Stolwijk 4080    
9 Harrie Pijper 4068    
10 Tonnie Bonder 4025    
11 Henk Gras 4011    
12 Elibert Schollema 3950    
13 Margien Kuipers 3896    
14 Ebel Jan Norden 3887   656 
15 Henk Venema 3871    
16 Jako Slager 3800    80
17 Patrick Bakker 3793    
18 Popko Tromp 3760    
19 Tonny van der Werf 3683    
20 Tom Slof 3646    
21 Berend Kruize 3598    
22 Johan van Dijken 3554    
23 Anita Hartsema 3545    
24 Duut Knol 3534    
25 Jan de Blecourt 3496    
26 Hans Schotanus 3491    80
27 Gerrie Westerhof 3472    
28 Bart de Vries 3439    
29 Fre Roeters 3438    
30 Jans Lanting 3406    
31 Harm van der Giessen 3405    
32 Feiko Iwema 3306  444  
33 Els Venema 3257    
34 Dolf Schaap 3247    
35 Wessel Hoekzema 3177    
36 Kees Kaspers 3080    80
37 Anneke Slof 3064    
38 Ger Bolhuis 3034    80
39 Commissie 2944    
40 Hiltjo de Vries 2939    
41 Jaap Hamersma 2935    80
42 Janny de Vries 2914    
43 Commissie2 2620    
44 Hajo Bakker 2409  444  

UITSLAG KLAVERJASSEN - 13 APRIL 2018
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Deelnames minimaal 5x van de 7       
   Reken gem.  Hoogste rang
   Totaal score  dagscore dagscore
1 Kees Kaspers  27616 5523  6128 4
2 Dolf Schaap  26726 5345  6168 3
3 Tonnie Koopman  26536 5307  5808 10
4 Popko Tromp  26108 5222  5563 18
5 Jaap Hamersma  26011 5202  5898 6
6 Benny Kuipers  25974 5195  5887 7
7 Tonnie Bonder  25814 5163  5532 20
8 Fre Roeters  25739 5148  5716 13
9 Hans Schotanus  25647 5129  5881 8
10 Jans Lanting  25438 5088  5783 12
11 Harrie Pijper  25353 5071  5397 25
12 Elibert Schollema  25285 5057  5713 14
13 Margien Kuipers  25215 5043  5661 15
14 John Nuis  25154 5031  5651 16
15 Jako Slager  24837 4967  5259 31
16 Ton Slof  24767 4953  5121 37
17 Feiko Iwema  24650 4930  5160 34
18 Bart de Vries  24571 4914  5105 38
19 Richard Klugkist  24560 4912  5454 24
20 Wessel Hoekzema  24480 4896  5788 11
21 Janny de Vries  24472 4894  5314 28
22 Johan van Dijken  24433 4887  5383 26
23 Henk Venema  24428 4886  5641 17
24 Duut Knol  24269 4854  5483 21
25 Ebel Norden  24221 4844  5537 19
26 Ger Bolhuis  24141 4828  6194 2
27 Els Venema  24118 4824  5476 22
28 Gerrie Westerhof  23933 4787  5262 30
29 Hiltjo de Vries  23933 4787  4989 42
30 Anita Hartsema  23911 4782  5304 29
31 Patrick Bakker  23828 4766  5148 35
32 Mevr. Iwema  23797 4759  5212 33
33 Henk Gras  23754 4751  5881 8
34 Cor Boer  23500 4700  4872 45
35 Emmo Kuizinga  23428 4686  5349 27
36 Aukje Mulder  23147 4629  5096 40
37 Greet van der Meer  22881 4576  5105 38
38 Jan de Blecourt  22425 4485  4845 46
39 Wim Stolwijk  22106 4421  4819 47
40 Harm van der Giezen  21905 4381  5142 36
41 Bert Bel  21506 4301  4645 49
42 Jan Smit  21261 4252  4437 55
43 Berend Kruize  21091 4218  4598 51
       
n.b. Hoogste dagscore dit seizoen, 6269, is van Kor van der Berg.  Deze zit niet bij de einduitslag. (3 deelnames)

EINDSTAND KLAVERJASSEN SEIZOEN 2017-2018 
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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



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

=



Meer dan 70.000 artikelen 
in jouw voordeel

Hoofdsponsor SV Bedum 
sponsoren

Sponsor zondag

Co sponsorCo sponsorCo sponsor Co sponsor

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

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

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

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

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

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

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

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

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

ornare lorem, at vestibulum felis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

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

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

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

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

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

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

ornare lorem, at vestibulum felis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 

www.scholma.nl     www.veeew.com

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

Download de app en scan deze pagina

 van Scholma

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

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

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

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

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

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

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

 advantage

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

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

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

SP RTHUIS WINSUM
iedere avond geopend tot 20.00 uur

CLUBKLEDING

CLUBPRIJS € 16,00

sv BEDUM

openingsaanbieding

SV BEDUM
SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

maat S

 GRATIS OPDRUK EIGENNAAM

CLUBPRIJS € 28,00 jr
€ 30,00 sr

CLUBPRIJS € 20,00 jr
€ 22,50 sr

 € 40,00

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

bij bestelling deze week

Rugzak Sporttas Sporttas

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

T-shirt

(met schoenenvak)

SV BEDUMSV BEDUM

(met schoenenvak)

maat L

Uw voordelen

Zet onze veilingsite in als extra verkoopkanaal

van overtollige voorraden, showroommodellen

of restpartijen en haal op een creatieve en

spannende manier snel de maximale opbrengst.

U kunt de veiling op uw eigen locatie organiseren of 

vanuit één van onze locaties.

• Groot bereik in het hele land

• Gerichte marketingcampagnes gericht op 

  eindgebruikers

• Maximale opbrengst in zeer korte tijd

• Organisatorisch overzichtelijk en goed beheersbaar    

  (zowel fi nancieel als logistiek)

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

Voor bedrijf, ondernemers én particulieren

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons

op voor meer informatie.

Hoofdvestiging:
De hallen 1
9723 TW Groningen

Contact:
050 800 9120
info@onlineveilingmeester.nl

Volg ons op: 

Uw eigen veiling 
organiseren!

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

Sinds 1850 gewoon goede verzekeringen

Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

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

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

KMP
a d v i e s

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

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

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

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

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

dan alleen vlees en vleeswaren

LMB RUTGERS BEDUM


