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Voor je ligt het laatste nummer van ‘Langs de Lijn’ 
seizoen 2016/2017. Deze laatste editie staat in het 
teken van de afronding van het seizoen. We blik-
ken terug. Alle jeugdkampioenen staan op de foto! 
Ook kijken we terug op een zeer geslaagd Rabo-
bank Jeugdtoernooi op zaterdag 10 juni. Wat een 
prachtige dag. Hulde voor de toernooicommissie, 
ook vanuit Duitsland. Ook mooi dat de beide eer-
ste elftallen, Willem Huisman namens zaterdag1 en 
Thijs Rietvoort namens zondag1, terugkijken op de 
laatste fase van het seizoen. Je vindt alle eindstan-
den van de competities. 

Natuurlijk kijken we ook vooruit. Met de voorlopige 
indeling van de teams, inclusief de aanstelling van 
de trainers, voor zover bekend.
Bekijk ook de advertenties! Ons clubblad is een 
prachtig podium voor onze vele sponsoren! Denk 
ook tijdens de vakantie aan onze sponsoren en 
koop vooral in Bedum bij onze sponsoren. Zonder 
hen bestaat de club niet!

De redactie van Langs de Lijn bestaat uit twee per-
sonen. Zij worden gevoed door vaste schrijvers. 
Wij willen de schrijvers enorm bedanken en Wim 
Heemstra voor het meelezen van alle artikelen. 
Nieuwe schrijvers melden zich. Top! Zo blijft het 
voor de redactie ook leuk om te doen! Bijdragen 
voor de volgende editie kun je alvast mailen naar:  
Langsdelijn@svbedum.nl 

De redactie van ‘Langs de Lijn’ wenst je een fijne 
vakantie!  
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Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Maak ons blij!

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

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

De redactie



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

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

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

LMB RUTGERS BEDUM



 

TE HUUR: 

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

  

 

 
 
Voor meer informatie: 
 

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

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

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

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

 










De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

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

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 
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Op het moment dat ik dit schrijf, is het zondag en hebben we gisteren 

onze afsluitende dag gehad. Een afsluiting van weer een seizoen met al-

les er op en er aan. Ik heb weer van alles meegemaakt dit seizoen. Hele 

mooie dingen, maar ook hele vervelende dingen. 

VOORZITTER 
EDWIN VAN ZANTEN 

Dat was weer een 
prachtig seizoen

Je blikt zo aan het einde van seizoen dan ook terug. 
Dat doe ik ‘even’ in gedachten. Even aan bepaalde 
personen terugdenken, even aan bepaalde discus-
sies terugdenken, even sommige momenten van 
geluk, verdriet, plezier en ergernis herinneren….. 
over de gehele linie bezien, is het een prachtig sei-
zoen, is mijn conclusie. En het mooiste? Natuurlijk 
de grote groep aan vrijwilligers, die we hebben! 
Man, man, man wat wordt er een boel gedaan om 
te zorgen dat alles reilt en zeilt. Niet alleen op de 
voorgrond zijn er veel vrijwilligers, die hard wer-
ken, maar zeer zeker op de achtergrond ook. Ik ga 
niemand specifiek benoemen, maar iedereen weet 
hier wel wie ik allemaal bedoel. Mensen zonder 
jullie kan onze club niet bestaan. Fantastisch!!
Onze club is best wel een grote club geworden. 
Slechts 4 jaar na de fusie staat er wel iets. En nog 
steeds zijn we als bestuur en de vele commissies 
bezig om onze club nog beter te maken. Allerlei 
plannen en ambities hebben we. Mag ik heel even 
best wel trots zijn?
Heel even hoor en dan…..
Op naar een nieuw seizoen. Alles staat al weer in 
de steigers. Iedereen staat al weer in de startblok-
ken. Klaar om er weer een prachtig seizoen van te 
maken.
Maar eerst een (korte) vakantie! Nog meer bezin-
nen, nog meer terugblikken en voor mezelf ook 
verder vooruitkijken. Wat gaan we doen?
Iedereen een prettige en prachtige vakantie ge-
wenst en tot het volgende seizoen. 

  Edwin van Zanten
Voorzitter SV Bedum

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

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

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

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

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren
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Bedrijvenvoetbal dankt vrijwilligers SV Bedum!
Het derde weekend van juni is Bedum traditiegetrouw in de ban van het Bedrij-

venvoetbal. Een  evenement waar sporten, ondernemen en gezelligheid hand in 

hand gaan. “Het weekend is vlekkeloos verlopen”, zegt Rob van der Werf, voorzitter 

van de stichting Bedrijvenvoetbal. “Onze dank gaat vooral uit naar alle vrijwilligers 

en sponsoren. SV Bedum leverde veel personeel in de kantine en in de feest-

tent. Als bestuur zijn we al die vrijwilligers ontzettend dankbaar. Het enthousiasme 

waarmee deze vrijwilligers zich inzetten is hartverwarmend.”

Het weekend begon met een sponsoravond met 
medewerking van oud topvoetballer Wim Kieft. 
Nieuw in het programma was een pitch voor het 
goede doel. Vijf lokale goede doelen presenteerden 
zich elk in 3 minuten voor een volle zaal. Namens 
SV Bedum presenteerden Massoud en Zwanny 
van der Berg over Walking Footbal. Colourful Be-
dum kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van 
de bezoekers. Burgemeester Erica van Lente reikte 
namens het stichtingsbestuur een cheque uit van € 
1.000.

Ook werd bekend dat hoofdsponsor Van Dijk 
Keukens & Interieurbouw na drie jaar stopt. Van-
af 2018 maakt Van Dijk plaats voor een nieuwe 
hoofdsponsor. Ook werden oud ‘toernooidirec-
teur’ Henk Steenhuis, oud bestuurslid Jaap Heres 
en actief bestuurslid Kor Noorlag benoemd tot 
erelid van de stichting bedrijvenvoetbal. 

Natuurlijk werd er twee dagen gestreden op de 
fel begeerde bekers. Maar liefst veertig bedrijven-
teams leverden op vrijdag en zaterdag veel strijd, 
plezier en sportiviteit. Uit de enorme vreugde na 
afloop en de intense reacties blijkt wel dat het er-
gens over gaat. De volgende teams werden door 
het bestuur op het podium geroepen om de prij-
zen in ontvangst te nemen.  
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Bedrijvenvoetbal dankt vrijwilligers SV Bedum!
11 elftallen:
1. JAHEKO 
2. Duikbedrijf Wal/AnyTyme
3. Smit Prefab Beton BV 
Fairplay bokaal: Timmerbedrijf Gert Zijlstra/SIB 
installaties

Dames:
1. Kooistra Tuin en Dier 
2. Groenvoorziening AJ Van der Werf/De Roo 

Drente 
3. Stukadoor Jeroen/Klus- en handelsonderne-

ming Erwin
Fairplay bokaal: Creatives Central

7 tegen 7 voor 40 plussers:
1. Le Nez/Loodz050 
2. Groefsema 
3. Steakhouse De Kleine Munt
Fairplay bokaal: Van Dijken communicatieadvies

Op de vrijdagavond genoten 750 bezoekers van 
een Hollandse avond met DiepTriest en Burdy. 
Tijdens de afsluitende feestavond op zaterdag 
waren er 1.200 bezoekers. Partyband Papa Di 
Grazzi en Kraantje Pappie zorgden voor een ge-
weldige sfeer in de grote feesttent. De bezoekers 
gingen helemaal los. Het dak van de feesttent 
ging er af. Naast de vele vrijwilligers van SV Be-
dum ondersteunden ook CMV Wilhelmina en 
DIO Bedum in de organisatie.
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Hierbij weer een laatste update van een aantal lo-
pende zaken omtrent onze accommodatie van dit 
lopende voetbalseizoen. Direct na de seizoensafslui-
ting op 24 juni zal een start worden gemaakt met de 
voorbereidingen voor de nieuwe keuken. De plaat-
sing van de  keuken, geleverd door Van Dijk Keukens 
& Interieurbouw en tevens divers installatiewerk 
door Coolman Elektro & Techniek wordt uitgevoerd 
in de zomerstop, zodat we in het nieuwe seizoen be-
schikken over een nieuwe keuken en een degelijke 
technische installatie. Zie foto’s.

Het schilderwerk buitenom zal, zoals het nu lijkt nog in 
deze zomervakantie of vlak erna worden gerealiseerd in 
opdracht van de gemeente. Dit is echt nodig gezien de 
staat van diverse kozijnen en tevens verschillende kleuren, 
die zijn aangebracht op ons complex. Hiervoor zijn sponso-
ren van onze club benaderd om een offerte te maken en 
zal de keuze op één van deze partijen vallen. Er is namelijk 
zowel vanuit de gemeente als vanuit de club een duidelijk 
voorkeur om dit werk uit te laten voeren door schildersbe-
drijven uit Bedum. 

In commissiekamer 2 wordt door één van onze bordspon-
soren, Kamphuis Metaalwerken uit Noordwolde, twee 
kooien van metaal geplaatst, die ruimte bied aan 8 voetbal-
tassen van diverse teams. Dit ter vervanging van de huidige 

stellingen. Gebleken is namelijk gedurende dit seizoen, dat 
uit diverse voetbaltassen een groot aantal sokken en sport-
broeken zijn ontvreemd. Deze kooien zijn afzonderlijk af 
te sluiten door elk team en hiermee voorkomen we met 
ingang van het nieuwe seizoen, dat dit ongewenste gedrag 
niet meer voorkomt.  
Wat betreft de fietsenstalling is in de 1e plaats door de ge-
meente een aantal extra stellingen geplaatst in de huidige 
stalling, dat ruimte biedt aan extra fietsen. Wij bekijken van-
uit de club of dit voldoende is en anders wordt eventueel 
alsnog overgegaan tot uitbreiding van de fietsenstalling.
Wat betreft de kantine zal diverse meubilair eventueel wor-
den vervangen i.v.m. beschadigingen. Denk aan diverse 
barkrukken, die beschadigd zijn.
Daarnaast zal vanwege de zomerstop het gebouw aan de 
binnenzijde weer een grote beurt krijgen. Denk aan ontkal-
ken van douchekoppen, extra schoonmaakbeurt kleedka-
mers en andere ruimtes.
Kortom, ook in deze voetballoze periode, wordt er achter 
de schermen “gewoon” weer door gewerkt om zo ook 
weer voor het volgende voetbalseizoen alles weer klaar te 
hebben. 
Vanuit het complex allemaal een fijne vakantie en tot in het 
nieuwe seizoen.

   André van Haag
bestuurslid accommodatie 

ACCOMMODATIE NIEUWS

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Ina Datema

In het verleden behoorde mevrouw Datema samen met haar man Kees tot de vaste bezoekers van de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal op de zondag. De familie Datema was zeer betrokken bij en wel en 
wee van de vereniging. Ze waren donateur van onze vereniging en vaste bezoeker van de kaartavonden.
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de familie. We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur 



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



Tijdens de cursus pupillentrainer leerden de cur-
sisten hoe je volgens de KNVB kinderen kunt leren 
voetballen, hoe je dat aan hen over moet brengen 
en in training en coaching vorm kan geven. Con-
crete onderwerpen die tijdens de cursus aan bod 
kwamen waren: het trainen van jeugdspelers in 
de verschillende leeftijdsgroepen JO13, JO11 en 
JO9, kenmerken van deze verschillende leeftijds-
groepen en geven van leiding aan en coachen van 
jeugdspelers. De cursus bestond uit 6 theorie/
praktijk-avonden en 2 praktijktrainingen. Namens 
de KNVB was Henk Buikema (hoofdtrainer sc Lop-
persum) aangesteld als docent. Eind mei werd de 
cursus afgerond.

Tien jeugdtrainers en/of jeugdleiders van SV Be-
dum, die op dit moment een pupillenteam trai-
nen/coachen, volgden de cursus. Daarnaast waren 
er vier JO15-spelers, die de ambitie hebben om 
ooit jeugdtrainer te willen worden, die de cursus 
volgden. De cursus past in het jeugdbeleid van SV 
Bedum om eigen trainers op te leiden. Achterlig-

Veertien SV Bedum-cursisten behalen 
certificaat KNVB-pupillentrainer

Half maart is de KNVB-cursus pupillentrainer van start gegaan bij SV Bedum. 

Namens SV Bedum namen veertien cursisten deel aan deze opleiding. Daar-

naast waren er ook drie cursisten van Wildervank.

gende gedachte is dat door jeugdtrainers op te lei-
den er betere trainingen worden gegeven en dat 
jeugdspelers zich zo beter kunnen ontwikkelen. 
Binnen de jeugdopleiding van SV Bedum worden 
jeugdtrainers ook intern opgeleid door ondersteu-
ning vanuit het Technisch Hart Jeugdopleiding. De 
cursus pupillentrainer is een eerste opstap voor 
jeugdtrainers om verdere trainerscursussen bij de 
KNVB te kunnen gaan volgen. Vanuit de jeugdafde-
ling van SV Bedum wordt dat zoveel mogelijk gesti-
muleerd en gefaciliteerd.

De veertien cursisten die namens SV Bedum de 
cursus pupillentrainer met succes gevolgd hebben 
zijn: Harke Rutgers, Marcel Dijkstra, Duurt Stoppels, 
Yanick Fokkens, Stef Klugkist, Thijs van Dijken, Mark 
Kruizinga, Jelle Loonstra, Sander Annema, Peter 
Schollema, Yannick Norden, Sarangan Uthayaku-
mar, Thijs van Dellen en Robert Kwant.
In het seizoen 2017-2018 gaat Jelmer Meinardi de 
cursus TC2 volgen. Duurt Stoppels en Bas Helder 
gaan de cursus TC3 volgen.  
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kijk snel met je ouders op rabobank.nl/ng

Als jij een echte FC Groningen-fan bent, dan open je natuurlijk een rekening bij de

bank van je club! Want de Rabobank is al jarenlang sponsor én supporter van FC

Groningen. Als je nu een rekening opent, dan krijg je een uniek FC Groningen-pakket.

De Rabo FC GroningenRekening. Jouw eerste eigen bankrekening

Hoi FC
Groningen
Rekening.

Doei
spaarpot.
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Voetballen doe je natuurlijk, omdat het ge-
zond is. Omdat het leuk is om in een team te 
spelen;  samen train je om goed in een wed-
strijd naar voren te komen. Omdat het fijn is 
om een wedstrijd te spelen. Omdat het niet 
fijn is om te verliezen, maar daar iets van 
leert. Omdat je, wanneer je wint, dit samen 
met je team kunt vieren… 

En hoe gezellig is het om na de training nog even 
wat te drinken of te eten in de kantine? Waar vrij-
willigers voor je klaar staan om je van lekkers te 
voorzien. En om naar je verhaal te luisteren… Niet 
alleen leuk voor jou als speler, maar ook voor het 
kantinepersoneel.
MAAR… Het valt niet altijd mee om het rooster 
van de kantinevrijwilligers weer rond te krijgen. 
Hoe kan dat? Hoewel er veel mensen op de lijst 
staan, hebben we toch nog te weinig. En dat is 
best bijzonder. Want een paar uurtjes in de kan-
tine brengt 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!

Wil je misschien eerst even weten wie er bij deze 
club horen en waarom ze meedoen? Dat kan! Via 
deze rubriek zetten we de komende maanden 
een aantal kantinevrijwilligers in the spotlight. En 
hopelijk denk jij na het lezen van deze verhalen, 
ja, ik doe ook mee!
Na Tonnie hebben we Martin Wijkstra gevraagd 
onze vragen te beantwoorden voor…

1. Martin, kun je jezelf eens even kort voorstellen?
Ik ben Martin Wijkstra, getrouwd met Doetie Boe-
rema en samen hebben we 2 kinderen: Sarina en 
Arjan. Sinds 2006 wonen we in Bedum en Arjan 
begon in 2010 met voetballen bij de F-jes. Onze 
dochter zat eerst op volleybal, maar zit sinds 3 sei-
zoenen ook op voetbal en heeft het naar de zin 
hier. Arjan gaat volgend seizoen naar JO13- 2. En 
Sarina speelt bij MO17-1.  

2. Hoe lang hoor jij al bij de club van kantinevrij-
willigers?
Sinds Arjan op voetbal zit, ben ik gaan helpen in 
de kantine. 

3. Weet je nog waarom je destijds in de kantine 
bent gaan staan?
Ik vind dat je allemaal je steentje bij moet dragen. 
Als iedereen iets doet, kunnen we samen de club 
draaiende houden.

4. Wat vind jij het allerleukst aan dit werk? En wat 
het allervervelendst?
Ik vind het contact met mensen erg leuk en heb 
niet echt iets wat ik niet leuk vind.

5. Is er in de afgelopen tijd veel veranderd in dit 
werk?
Er is behoorlijk wat veranderd in de kantine en ik 
moet zeggen, het is een stuk beter geworden. Zo 
is het kassasysteem een ware uitkomst. Het is snel 
te begrijpen en te bedienen. Vaak verdwijn ik in de 
keuken om achter de frituur te staan. En ook daar 
is het een ander gewijzigd. Een nieuwe vriezer, 
vaatwasser en andere wijzigingen maken het werk 
leuker. Mede door het nieuwe kassasysteem krijg 
je nu de bestellingen op een briefje en is 
het op nummervolgorde. Perfect systeem. 

6. We krijgen een nieuw sportcomplex. 
Wat vind jij in de keuken een absolute 
must?
In de nieuwe keuken zou ik wel iets meer 
ruimte rond de frituur willen. Nu zet ik de 
bak met friet op de pan van de gehaktbal-
len. Ook niet echt handig als iemand een 
balletje wil. Een redelijk werkblad zou 
mooi zijn. 

7. Wat zou je willen zeggen tegen aan-
staande nieuwe leden van de club van 
kantinevrijwilligers? 
Tegen nieuwe leden zou ik willen zeggen, 
kom erbij en probeer het eens een keer. Het werk 
geeft veel voldoening en het is goed om nieuwe 
mensen te ontmoeten.   

Wil jij na dit verhaal van Martin, ook wel bij 
de club van kantinevrijwilligers horen? Meld 
je aan bij de vrijwilligers in de kantine of via 
Kantine@svbedum.nl. 

IN THE SPOTLIGHT…
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Jeugdtoernooi groot voetbalfeest bij SV Bedum

SV Bedum had de zaken rond hun jeugdtoernooi 
goed voor elkaar. Verkeersregelaars zorgden voor 
de verkeersveiligheid rond het sportpark. De deel-
nemende teams werden met een vriendelijke glim-
lach ontvangen door de meer dan 50 vrijwilligers, 
die verdeeld over de dag actief waren om het toer-

In totaal kwamen 116 jeugdvoetbalteams in actie 
tijdens het toernooi. De teams waren verdeeld over 
21 poules en de wedstrijden werden gespeeld in 
een ochtend-, middag- en avondprogramma.

Het voetbaltoernooi begon ’s ochtends met de 
wedstrijden voor de jongste JO7- & JO9-pupillen en 
de lagere JO13-pupillen. Vanaf 13.00 uur kwamen 
de overige JO-teams en de JO11-pupillen in actie 
en vanaf 17.00 uur was het de beurt aan de MO15 
en JO15-junioren.

Super enthousiaste kinderen speelden in verschil-
lende poules tegen gelijkwaardige tegenstanders. 
In totaal zijn er tijdens het toernooi 285 wedstrij-
den gespeeld. Alle wedstrijden werden gespeeld 
met de instelling alsof het de finale van de Cham-
pions League betrof. Na elke wedstrijd waren er 
weer momenten van blijdschap en teleurstelling 
over een gewonnen dan wel net niet gewonnen 
wedstrijd. De meer dan 30 actieve scheidsrechters 
genoten van de sportiviteit, waarmee de teams 
elke wedstrijd weer de strijd met elkaar aangingen.

Fantastische weersomstandigheden, een strakke toernooiorganisatie, het enthousi-

asme van de ongeveer 1200 aanwezige voetballers en hun begeleiders en je hebt 

de ideale randvoorwaarden voor een mooie voetbaldag. Op zaterdag 10 juni 2017 

was dit het geval bij het SV Bedum Rabobank Jeugdtoernooi.
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Jeugdtoernooi groot voetbalfeest bij SV Bedum
nooi in goede banen te leiden en een ieder van een 
hapje en drankje te voorzien. Hoofdsponsor Rabo-
bank had meer dan 100 ballen beschikbaar gesteld 
voor de jongste jeugdteams.

Toernooileider Vincent Geerling spreekt van een 
zeer succesvolle dag. “De toernooicommissie van 
SV Bedum is heel lang bezig geweest om het 
toernooi zo goed mogelijk voor te bereiden. Op 
de toernooidag zelf ben je dan afhankelijk of alle 
teams, vrijwilligers en scheidsrechters, die heb-
ben toegezegd, ook daadwerkelijk op komen da-
gen. Dat was gelukkig zoals verwacht het geval en 
dan kan het toernooi al bijna niet meer misgaan. 
Daarnaast hadden we geluk met het weer. Ideaal 
toernooiweer. Alles is dan ook vlekkeloos verlopen. 
We hebben zeer veel positieve reacties mogen ont-
vangen van de deelnemers. Dat is een compliment 
voor iedereen, die aan het slagen van het toernooi 
heeft bijgedragen. Maar het allerbelangrijkste blijft 
toch de blije gezichten van de jeugdvoetballertjes, 
die actief zijn op de velden. Daar doen alle vrijwil-
ligers het uiteindelijk voor.” 
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Eindstanden SV Bedum Rabobank Jeugdtoernooi 2017: 
 

  
pnt	 +	 -	

1	 SV	Bedum	JO15-1	 10	 10	 2	
2	 BBC	JO15-1	 8	 5	 1	
3	 Kollum	JO15-1	 6	 4	 6	
4	 Winsum	JO15-1	 2	 1	 5	
5	 Lw	Zwaluwen	JO15-1	 1	 3	 9	

	 Fair	Play:	Winsum	JO15-1	 	    

  
pnt	 +	 -	

3	 SV	Bedum	JO15-2	 4	 0	 0	
2	 VVK	JO15-1	 7	 3	 2	
1	 FVC	JO15-2	 10	 4	 1	
4	 Winsum	JO15-2	 4	 2	 3	
5	 Helpman	JO15-2	 1	 1	 4	

	 Fair	Play:	Helpman	JO15-2	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 Winsum	JO15-3	 12	 9	 0	
2	 Actief	JO15-2	 7	 5	 2	
3	 Kollum	JO15-2	 3	 1	 2	
4	 SV	Bedum	JO15-3	 2	 0	 3	
5	 Velocitas	JO15-2	 2	 0	 8	

	 Fair	Play:	Kollum	JO15-2	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 TuS	Wahnbek	JO15-1	 10	 7	 2	
2	 Winsum	JO15-5	 8	 5	 3	
3	 Pelikaan	S	JO15-1	 7	 3	 3	
4	 Noodwolde	JO15-1	 1	 2	 5	
5	 GVAV	JO15-4	 1	 0	 4	

	 Fair	Play:	Noodwolde	JO15-1	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 Helpman	JO15-3	 10	 6	 1	
2	 Achilles	1894	JO15-5	 9	 4	 1	
3	 TuS	Wahnbek	JO15-2	 5	 2	 3	
4	 GVAV	JO15-6	 2	 0	 4	
5	 SV	Bedum	JO15-4	 1	 0	 3	

	
Fair	Play:	TuS	Wahnbek	
JO15-2	 	   

 

  
pnt	 +	 -	

1	 Glimmen	MO15-1	 10	 8	 2	
2	 VVS	MO15-1	 7	 3	 4	
3	 Lycurgus	MO15-1	 5	 3	 3	
4	 SV	Bedum	MO15-1	 3	 3	 4	
5	 Lycurgus	MO15-2	 1	 0	 4	

	 Fair	Play:	SV	Bedum	MO15-1	 	    

 
 

 
pnt	 +	 -	

1	 	 Winsum	JO13-1	 13	 4	 0	
2	 	 SV	Bedum	JO13-1	 10	 6	 1	
3	 	 Velocitas	JO13-1	 7	 2	 2	
4	 	 Zuidhorn	JO13-1	 5	 2	 3	
5	 	 Helpman	JO13-1	 5	 2	 5	
6	 	 BBC	JO13-1	 1	 0	 5	

	
	 Fair	Play:	Zuidhorn	JO13-1	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 HFC	JO13-2	 7	 6	 2	
2	 Be	Quick	JO13-4	 5	 4	 1	
3	 Winsum	JO13-2	 2	 0	 1	
4	 Wildevank	JO13-3	 1	 1	 7	

	 Fair	Play:	HFC	JO13-2	 	   

  
pnt	 +	 -	

1	 SV	Bedum	JO13-2	 7	 6	 0	
2	 Kleine	Sluis	JO13-1	 5	 1	 0	
3	 Lycurgus	JO13-2	 4	 1	 5	
4	 SV	Bedum	JO13-3	 0	 0	 3	

	 Fair	Play:	Lycurgus	JO13-2	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 Noordwolde	JO13-1	 11	 6	 2	
2	 Tus	Wahnbek	JO13-1	 8	 11	 5	
3	 SV	Bedum	JO13-4	 8	 3	 2	
4	 Pelikaan	S	JO13-1	 5	 4	 5	
5	 Zuidhorn	JO13-5	 4	 3	 8	
6	 GEO	JO13-1	 4	 1	 6	

	 Fair	Play:	Zuidhorn	JO13-5	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 MTV	Treubund	U12-3	 13	 13	 0	
2	 Eenrum	JO13-2	 10	 9	 2	
3	 SV	Bedum	JO13-5	 7	 6	 5	
4	 SV	Bedum	MO13-1	 6	 3	 2	
5	 Actief	JO13-5	 6	 4	 6	
6	 GVAV	MO13-1	 0	 0	 20	

	 Fair	Play:	SV	Bedum	MO13-1	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 JV	Oostenburg	JO11-1	 13	 12	 1	
  

pnt	 +	 -	

1	 Noordwolde	JO11-1	 13	 10	 2	
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2	 SJO	DVC	JO11-1	 10	 4	 2	
3	 SV	Bedum	JO11-1	 9	 8	 7	
4	 Helpman	JO11-1	 9	 8	 8	
5	 Gieten	JO11-1	 1	 2	 7	
6	 Drachten	JO11-1	 1	 1	 10	

	 Fair	Play:	Helpman	JO11-1	 	    

2	 Velocitas	JO11-2	 12	 11	 2	
3	 Eenrum	JO11-1	 8	 4	 2	
4	 TuS	Wahnbek	JO11-1	 7	 3	 3	
5	 Pelikaan	S	JO11-1	 3	 2	 7	
6	 SV	Bedum	JO11-2	 0	 1	 15	

	
Fair	Play:	TuS	Wahnbek	
JO11-1	 	   

 

  
pnt	 +	 -	

1	 Velocitas	JO11-6	 10	 10	 2	
2	 SV	Bedum	JO11-3	 10	 9	 2	
3	 Noordwolde	JO11-2	 9	 6	 8	
4	 SV	Bedum	MO11	 8	 7	 2	
5	 TuS	Wahnbek	JO11-2	 6	 5	 3	
6	 Winsum	JO11-5	 0	 1	 21	

	
Fair	Play:	Noordwolde	JO11-
2	 	   

 

  
pnt	 +	 -	

1	 Velocitas	JO11-8	 12	 10	 6	
2	 GEO	JO11-1	 10	 10	 4	
3	 Noordwolde	JO11-3	 7	 6	 6	
4	 SV	Bedum	JO11-5	 5	 3	 6	
5	 Winsum	JO11-7	 4	 5	 7	
6	 SV	Bedum	JO11-4	 4	 8	 13	

	 Fair	Play:	SV	Bedum	JO11-5	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 Winsum	JO9-1	 10	 8	 8	
2	 Lycurgus	JO9-1	 9	 5	 2	
3	 HFC	JO9-1	 7	 9	 5	
4	 Gorecht	JO9-1	 7	 8	 6	
5	 SV	Bedum	JO9-1	 5	 3	 6	
6	 Lac	Frisia	JO9-1	 3	 1	 7	

	 Fair	Play:	SV	Bedum	JO9-1	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 Winsum	JO9-2	 13	 8	 1	
2	 Lac	Frisis	JO9-3	 8	 4	 4	
3	 Lycurgus	JO9-2	 6	 7	 4	
4	 SV	Bedum	JO9-2	 6	 5	 6	
5	 Velocitas	JO9-2	 3	 3	 6	
6	 Lewenborg	JO9-2	 2	 3	 9	

	 Fair	Play:	Velocitas	JO9-2	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 SV	Bedum	JO9-3	 13	 13	 5	
2	 Lac	Frisis	JO9-3	 8	 4	 4	
3	 GEO	JO9-1	 7	 12	 10	
4	 Be	Quick	JO9-7	 4	 5	 8	
5	 Pelikaan	S	JO9-1	 4	 9	 13	
6	 SJO	DVC	JO9-4	 2	 2	 10	

	 Fair	Play:	Pelikaan	S	JO9-1	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 Winsum	JO9-8	 15	 9	 0	
2	 Be	Quick	JO9-10	 8	 6	 3	
3	 Velocitas	JO9-6	 8	 2	 1	
4	 TuS	Wahnbek	JO9-2	 6	 4	 4	
5	 SV	Bedum	JO9-4	 4	 3	 5	
6	 Noordwolde	JO9-2	 1	 0	 11	

	 Fair	Play:	SV	Bedum	JO9-4	 	    

  
pnt	 +	 -	

1	 TuS	Wahnbek	JO9-1	 12	 17	 3	
2	 SV	Bedum	JO9-5	 12	 10	 4	
3	 Be	Quick	JO9-9	 7	 6	 11	
4	 LAC	Frisia	JO9-12	 6	 6	 7	
5	 Lycurgus	JO9-6	 4	 5	 11	
6	 SJO	DVC	JO9-5	 3	 4	 12	

	 Fair	Play:	Lycurgus	JO9-6	 	    

  
pnt	

1	 SV	Bedum	JO7-2	 15	
2	 SV	Bedum	JO7-1	 12	
3	 Winsum	JO7-1	 7	
4	 Gorecht	JO7-1	 7	
5	 GVAV	JO7-1	 3	
6	 SJO	BTC	JO7-1	 0	
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Complimenten voor de toernooicommissie vanuit Duitsland

Zurück aus Bedum 
Nachdem auch unsere Turniersieger von der C1 heute morgen nach langer Nacht vor Ort wieder in 
Wahnbek eingetroffen sind, sind alle Jugendteams unseres Turn- und Sportvereins wieder zufrie-
den und mit vielen neuen Eindrücken zurück im Ammerland. 

Hinter uns liegt ein wunderbares Turnier bei unseren Freunden in Bedum. Durchweg tolles Wetter, span-
nenden Spiele und nur zufriedene Gesichter sind die Bilanz eines großartigen Wochenendes. 
Mit sieben Teams waren wir gestern auf der Anlage an der Sportlaan vertreten. Unsere holländischen 
Freunde um das Orgateam mit Vincent und Tonnie hatten sich wieder alle erdenkliche Mühe gemacht uns 
einen wunderbaren Aufenthalt bei diesem tollen Turnier zu ermöglichen. 
Über den ganzen Tag verteilt waren von der F- bis zur C-Jugend über 1200 !! Kinder und Jugendliche auf 
den fünf Plätzen aktiv. Eine ausgezeichnete logoistische Leistung hier einen reibungslosen Ablauf zu garan-
tieren. Dies ging los mit den Freiwilligen die als Parkplatzeinweiser fungierten um dem Zustrom an Autos 
in geordnete Bahnen zu lenken, über das Personal in der Kantine , die rund um die Uhr alle mit leckerem 
Essen und Trinken versorgten, und über Wim Heemstra der dafür sorgte das auf allen Spielfeldern immer 
ein Schiedsrichter parat stand und so gewährleistet war, daß das gesamte Turnier ohne zeitliche Verzöge-
rungen ablief, bis hin zu Vincent Gerling, Tonnie Binder und Ihrem Team von der Turnierorganisation die 
alles im Griff hatten. 
Besser kann man ein Turnier solcher Größe nicht ausrichten ! 

Wir bedanken uns auch bei den vielen Eltern die mitgereist waren und unsere blau-gelben Teams nach 
Kräften lautstark und fair unterstützen.  Die Mannschaften dankten es ihnen mit sehr guten Leistungen 
und Freude am Fußball. 
Am Ende sprangen sogar zwei Turniersiege (F1 und C1 ) sowie ein Gewinn des Fairnesspreises (E1) he-
raus. Aber auch die anderen Teams boten tollen und fairen Fußball , so das letztlich alle Wahnbeker vol-
lends zufrieden waren. 

Wir freuen uns schon jetzt auf das Turnier im nächsten Jahr bei unseren Freunden vom SV Bedum. 
Auf den Bildern feiert die C1 Ihren Pokalsieg , der noch von einer Zeltübernachtung vor Ort gekrönt wurde. 
Den Pokal für Platz 1 erhält Mannschaftskapitän Paco Kirchhoff aus den Händen von “Turnierchef” Vincent 
Gerling.



ODN OIL TANKSTATIONS 
voordelig tanken, compleet assortiment, uitstekende service

Q8 BEDUM - Groningerweg 2 (tevens hoofdkantoor ODN Oil)  ELAN BEDUM - Verbindingsweg 44  TOTAL PEIZE - Groningerweg 58  Q8 ZUID-
BROEK - Europaweg 1  Q8 DELFZIJL - Tussensluizen 1  Q8 WINSUM - Het Aanleg 18a   Q8 EMMEN - Vasco da Gamastraat 1  Q8 WARFFUM - Juffer 
Marthastraat 9a  Q8 TEN BOER - Stadsweg 75  Q8 UITHUIZERMEEDEN - Bergsmastraat 7 Q8 SIDDEBUREN - Huisweersterweg 2  Q8 GRO-
NINGEN  - Wasaweg 20  Q8 LEEK - Vossenkamp 8  Q8 DRACHTEN - Curielaan 1  Q8 DOKKUM - Holwerderweg 32  Q8 OLDEHOVE - Englumerweg 
1b  Q8 SCHILWOLDE - Meenteweg 100  TOTAL ASSEN - Winklerprinsstraat 26  ELAN SCHARSTERBRUG - Hollandiastraat 19  ELAN APPELSCHA 
- Wester Es 23  ELAN NORG - Eenerstraat 65  ELAN GRONINGEN - Akeleiweg 117  ELAN NIEUWEDIEP, Amsterdamsestraatweg 38  ELAN NIEUW 
WEERDINGE - Noordveenkanaal zz 2-a  ELAN ERICA - Pannenkoekendijk 36  ELAN ANE - De Vaart 3  ELAN OLDEBROEK - Zuiderzeestraatweg 126

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

Postbus 70, 9780 AB Bedum
T 050 301 60 36

W www.odn.nl ✦ E info@odn.nl

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

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

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

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

Het uitgebreide leveringsprogramma van ODN Oil omvat naast de vloeibare 

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

aanverwante technische artikelen en smeermiddelen. 

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

ODN Oil een compleet assortiment smeermiddelen voor de 

automotive sector, de landbouw en de industrie.

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

T A N K P A S



www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

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

Stationsweg 41
9781 CG  BEDUM
050 3013036
www.russchen.org
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9781 CE Bedum
Tel.: 050 - 301 51 52

 Taxatie
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 Verzekeringen

Tel. 050 - 301 51 07
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 Verzekeringen

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

 Taxatie
 Hypotheek
 Verzekeringen

KrijgsheldKrijgsheld
BloemenhuisBloemenhuis

DrukkerijplusKantoorboekhandel HaaninBedum
DrukkerijplusKantoorboekhandel HaaninBedum
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Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum
Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum
Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Henry Dool
mobiel: 06 - 122 955 61

e-mail: henry@haan-bedum.nl

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

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

 Taxatie
 Hypotheek
 Verzekeringen
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INDELINGEN JEUGDTEAMS 
SV BEDUM SEIZOEN 2017-2018
De Jeugdcommissie van SV Bedum en Tech-
nisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum presente-
ren bij deze de indelingen van de jeugdteams 
voor het seizoen 2017-2018. Het proces om tot 
een goede teamindeling te komen is zeer uit-
voerig geweest en we zijn zeer precies te werk 
gegaan. In mei 2017 hebben we naar alle be-
trokkenen via de website en per e-mail gecom-
municeerd hoe het proces van indelen bij SV 
Bedum verloopt. Bij de totstandkoming van de 
indeling hebben wij dit proces nauwkeurig ge-
volgd. 

Onderstaande teamindelingen zijn nog steeds een 
concept-indeling, omdat in de periode tot het be-
gin van het nieuwe seizoen we nog steeds met wij-
zigingen te maken kunnen krijgen, die van invloed 
zijn op de teamindelingen. Daarnaast zijn er voor 
een aantal selectieteams in de komende periode 
nog wedstrijden en trainingen, die van invloed zijn 
op de uiteindelijke indeling.
Voor de eerste bekerwedstrijden op 2 september 
zullen we de definitieve indelingen bekend ma-
ken. Bij deze indeling is een toelichting geschreven, 
die onderaan dit document te vinden is.

JO19-1

1 Schmidt, Maurits

2 Kuiper, Luc

3 Bakker, Djen

4 Tuin, Iwan van der

5 Smit, Rick

6 Klugkist, Stef

7 Kruizinga, Mark

8 Arends, Stijn

9 Staal, Tim

10 Kate, Robin ten

11 Loonstra, Jelle

12 Hofman, Tom

13 Mangoendirjo, Stephan

14 Haveman, Jordy (K)

15 Walraven, Julian (K)

16 Kroder, Wendel

17 Giezen, Ard-Jan van der

Trainer:
Jelmer Meinardi (trainer/coach)
Bas Helder (assistent-trainer)

Toelichting bij indeling JO19-1:
De JO19-1 selectie zal uiteindelijk uit 14 
spelers gaan bestaan. Van de nu geselec-
teerde 17 spelers zullen dus nog 3 spelers 
(waarvan 1 keeper) doorschuiven naar 
JO19-2. 

JO19-2

1 Jahanzat, Mohammad

2 Kessels, Yordin

3 Kruidhof, Bart

4 Hoeksema, Luc

5 Feddema, Jay

6 Dijken, Thijs van

7 Vos, Christopher Jac

8 Westing, Stefan van

9 Oosterhoff, Ruurd

10 Terra, Jesse

11 Ladru, Barry

12 Moes, Lars

Trainer:
Berry Hoeksema (trainer/coach)

Toelichting bij indeling JO19-2:
De JO19-2 selectie zal uiteindelijk uit 14 
spelers gaan bestaan. Vanuit JO19-1 zul-
len nog 3 spelers (waarvan 1 keeper) toe-
gevoegd worden. 
Van deze 15 spelers zal dan nog 1 speler 
doorschuiven naar JO19-

JO19-3

1 Wolthuis, Sander

2 Hamstra, Stijn

3 Bosma, Tom

4 Doornkaat, Luke ten (K)

5 Drijfhout, Rohan

6 Boelens, Marties

7 Heikamp, Jesse

8 Pol, Julian

9 Saeed Aziz, Mohamed

10 Stots, Jason

11 Annema, Sander

12 Dijken, Lars van

13 Meines, Sverre

14 Veldman, Wout

Trainer:
vacature

Toelichting bij indeling JO19-3:
De JO19-3 selectie zal uiteindelijk uit 15 
spelers gaan bestaan. Vanuit JO19-2 zal 
nog 1 speler toegevoegd worden. 
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JO17-1

1 Pijkeren, Finn van (K)

2 Westing, Rik van

3 Smit, Marco

4 Engelsma, Jesse

5 Rozema, Guus

6 Belga, Ezra

7 Hoeksema, Jimi

8 Linstra, Damian

9 Ahlers, Twan

10 Uthayakumar, Sarangan

11 Norden, Yannick

12 Taatgen, Mika Frank

13 Kwant, Robert

14 Rinus Loonstra

15 Vista, Pepe

Trainer:
Alfred van der Ploeg (trainer/coach)
Harke Rutgers (assistent-trainer)

Toelichting bij indeling JO17-1:
De JO17-1 selectie zal uiteindelijk uit 14 
spelers gaan bestaan. Van de nu gese-
lecteerde 15 spelers zal dus nog 1 speler 
doorschuiven naar JO17-2. 

JO17-2

1 Snitjer, Walter (K)

2 Venhuizen, Arvid

3 Holwerda, Lars

4 Boonstra, Maurins

5 Balkema, Koen

6 Scholtens, Cornee

7 Dijken, Olaf van

8 Dellen, Thijs van

9 Ham, Tristan

10 Meijer, Thomas

11 Terra, Stian

12 Zanten, Bjorn van

13 Wobbes, Yoram

14 Bonder, Ivar

15 Schmidt, Floris

16 Fokkens, Yanick

Trainer:
Jan Venhuizen (trainer/coach)

Toelichting bij indeling JO17-2:
De JO17-2 selectie zal uiteindelijk uit 16 
spelers gaan bestaan. Vanuit JO17-1 zal 
nog 1 speler toegevoegd worden. 
Van deze 17 spelers zal dan nog 1 speler 
doorschuiven naar JO17-3.

JO17-3
1 Smit, Danny (K)
2 Mulder, Jurjan
3 Peters, Arjen
4 Bouwsema, Guus
5 Bouwman, Thijs
6 Schotanus, Pascal
7 Bolhuis, Chris
8 Reisiger, Max
9 Meijer, Ruben

10 Almaliki, Ali
11 Timmer, Joran
12 Bolt, Sander
13 Heikamp, Sander
14 Vriesema, Leon (K)
15 Boersema, Jelmer

Trainer:
Klaas Harm Snitjer

JO15-1

1 Schipper, Cas (K)

2 Bronsema, Rik

3 Kooi, Jochem

4 Huttenga, Kas

5 Pol, Steffen

6 Zimmerman, Jamall

7 Engelsma, Ruben

8 Ark, Ivar van der

9 Jansen, Fabian

10 Martini, Nick

11 Smit, Milan

12 Wijlhuizen, Chris

13 Dijkstra, Bram

14 Mohamed Saleh, Ahmed

15 Jonker, Julian

Trainer:
Bas Groeneveld (trainer/coach)
Duurt Stoppels (assistent-trainer)

Toelichting bij indeling JO15-1:
De JO15-1 selectie zal uiteindelijk uit 14 
spelers gaan bestaan. Van de nu gese-
lecteerde 15 spelers zal dus nog 1 speler 
doorschuiven naar JO15-2. 

JO15-2

1 Noorlag, Luca (K)

2 Meijerink, Koen

3 Bolt, Rik

4 Berg, Max van den

5 Balkema, Roel

6 Krijgsheld, Yoran

7 Arwert, Thijs

8 Prins, Daniël

9 Smit, Dennis

10 Dijkstra, Jesper

11 Noorlag, Raoul

12 Veldkamp, Jeroen

Trainer:
Marcel Dijkstra (trainer/coach)

Toelichting bij indeling JO15-2:
De JO15-2 selectie zal in eerste instantie 
gaan bestaan uit 13 spelers. Vanuit JO15-1 
zal nog 1 speler toegevoegd worden.

JO15-3

1 Faber, Rutger (K)

2 Bierling, Tim

3 Douma, Michael

4 Boersma, Niels

5 Ludwig, Jan Werner

6 Mohamed Saleh, Nasir

7 Geerling, Jerom

8 Velting, Aaron

9 Laan, Dennis van der

10 Velde, Teun van der

11 Faber, Yoran

12 Jansen, Justin

13 Dijkstra, Sander

14 Jonge, Max de

Trainer:
Joachim Belga



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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JO15-4

1 Snaak, Roy (K)

2 Uil, Jarno

3 Veen, Coen van

4 Bockhoudt, Stefano

5 Barnekow, Stefan

6 Poelstra, Rick

7 Wolfis, Ronald

8 Dijkstra, Bas

9 Berisha, Ardian

10 Srifow, Jamal

11 Scholman, Merlijn

12 Ottens, Branko

13 Saaed Aziz, Khaled

14 Siccama, Max

15 Kwant, Martijn

Trainer:
Cor Jansen

JO13-1

1 Olinga, Jorn (K)

2 Walraven, Yorick

3 Kramer, Huub

4 Hageman, Ryan

5 Boskamp, Thijs

6 Ludwig, Bart

7 Slager, Mart

8 Timmer, Michiel

9 Wijlhuizen, Henrico

10 Berghuis, Daan

11 Schrage Aaron

12 Zwart, Pippa

Trainer:
Jaap Bosch (trainer/coach)

JO13-2

1 Jonker, Patrick (K)

2 Barlinckhoff, Dinand

3 Zinger, Lennart

4 Koerts, Milan

5 Kreder, Mathijs

6 Meijerink, Milan

7 Wijk, Stefan van der

8 Woldijk, Erik

9 Flikkema, Sander

10 Wijkstra, Arjan

11 Wierenga, Jelmer

12 Brontsema, Björn

13 Kamminga, Jelin

Trainer:
Duurt Stoppels (trainer/coach)

JO13-3

1 Visser, Ruben (K)

2 Dijk, Sem van

3 Knot, Joost

4 Gras, Tygo

5 Rehwinkel, Yorian

6 Beenes, Lars

7 Gazis, Thomas

8 Dinkelman, Kevin

9 Meijer, Yaniek

10 Salim, Abdu

11 Othman, Jouan

12 Inia, Aldrin

13 Tarjem, Darinho

Trainer:
vacature

JO12-1

1 Rutgers, Rowan

2 Sibma, Rowan

3 Datema, Wouter

4 Fuchten, Tom

5 Adrichem, Sjoerd

6 Meertens, Damian (K)

7 Westers, Duco

8 Dijk, Joël van

9 Boonstra, Gerben

10 Delstra, Stijn

Trainer:
vacature

Toelichting bij indeling JO12-1:
Indien zich in de periode tot aan het nieu-
we seizoen geen nieuwe leden aanmel-
den in deze leeftijdscategorie, zal dit team 
ingeschreven worden voor de JO13 7-tal 
competitie.

JO11-1

1 Bakker, Marc

2 Mulder, Mats

3 Scheffers, Stijn

4 Tooren, Jesper

5 Vogel, Noël

6 Wal, Tim van der

7 Balkema, Job

8 Baptist, Jonne

9 Brandsma, Sil

10 Melle, van, Jochum

Trainer:
Remy van der Wal (trainer/coach)

JO11-2

1 Zimmerman, Jelani

2 Datema, Joas (K)

3 Woudstra, Lars

4 Janssens, Victor
5 Baroni, Ferran
6 Smedeman, Nils

7 Groenewegen, Thijs

8 Fuchten, Elmar

9 Berghuis, Jan

Trainer:
Jelle Loonstra

JO11-3

1 Meijer, Rodin (K)

2 Middel, Milo

3 Boerema, Jesse

4 Hofsteenge, Chris

5 Walraven, Rowan

6 Kam, Esra van der

7 Ludwig, Frouke

8 Mohamed Saleh, Saleh

Trainer:
Thijs van Dijken

JO11-4

1 Brands, Stijn

2 Johannes, Stijn

3 Dijkstra, Merijn

4 Blok, Benjamin

5 Vos, Jason

6 Bruggen, Luc van

7 Vries, Ruben de

8 Veen, Stijn van der

Trainer:
Sander Annema
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JO11-5

1 Jong, Dennis de (K)

2 Adrichem, Diederik

3 Alst, Renzo van

4 Bijzet, Niels

5 Kreder, Justin

6 Boer, Tygo

7 Groothuis, Raf

8 Janssens, Camiel

Trainer:
vacature

JO10-1

1 Top, Lars (K)

2 Smit, Koen

3 Jong, David de

4 Licheri, Maurizio

5 Vries, Jeremy de

6 Omar, Jamal

7 Boer, Harrie

8 Wijlhuizen, Jorn

Trainer:
vacature

JO9-1

1 Stielstra, Twan

2 Dool, Niels

3 Bakker, Tygo

4 Rutgers, Daan

5 Jonker, Jaylinn

6 Flikkema, Thijmen

7 Perdok, Jorian

8 Koenes, Arvid

Trainer:
Stef Klugkist

JO9-2

1 Dijk, Xander van

2 Boer, Fynn

3 Veldkamp, Judith

4 Wal, Stijn van der

5 Schollema, Stijn

6 Reinders, Kirsten

7 Omar, Mubarak

8 Meer, Martijn van der

Trainer:
Peter Schollema (trainer/coach)
Yannick Fokkens

JO9-3

1 Jonker, Carlos

2 Carsouw, Stenn

3 Dijkstra, Evy

4 Arends, Bo

5 Kooijmans, Tobias

6 Dellen, Sem van

7 Bos, Sem

Trainer:
vacature

JO8-1

1 Jurna, Daley

2 Perdok, Tobias

3 Schoonveld, Yendo

4 Kam, Ivar van der

5 Meertens, Levy

6 Finn Hoving

7 Urutherasingam, Santos

8 Reinders, Giovanni

Trainer:
Mark Kruizenga

JO8-2

1 Geerds, Luc

2 Wal, Luca van der

3 Dijkhuis, Hugo

4 Menke, Flyn

5

Trainer:
vacature

Toelichting bij indeling JO8-2:
Nieuwe leden zullen in dit team geplaats 
worden.

JO7

1 Oost, Aiden

2 Dijk, Tygo van

3 Hoekstra, Jorik

4 Stellingwerf, Ruben

5 Hoks, Jeromé

6 Dijkstra, Rino

7 Smedeman, Ivar

8 Osmaan, Mohamed

9 Damminga, Robin

10 Kramer, Jordi

11 Zimmerman, Miliano

12 Christiaanse, Liam

Toelichting bij indeling JO7:
Begin volgend seizoen gaan we inventa-
riseren welke JO7-spelers ook wedstrij-
den willen gaan spelen. Aan de hand 
daarvan gaan we teams samen stellen



Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

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

Al meer dan 40 jaar
dè expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  F (050)3015895  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091
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MO17

1 Padje, Frederique

2 Snitjer, Rianne

3 Peters, Lianne

4 Bruggen, Nynke van

5 Batema, Aniek (K)

6 Inia, Jocelyn

7 Bree, Lisa de

8 Schuur, Else van der

9 Groeneveld, Bente

10 Tepper, Elise

11 Doornkaat, Nina ten (K)

12 Walraven, Denise

13 Wijkstra, Sarina

14 Jelsema, Doreen

15 Kim Kuiper (K)

Trainer:
Bas Helder
Eline Boer (assistent-trainer)

MO15

1 Rutgers, Verona

2 Klaver, Ryanne

3 Wieringa, Laura

4 Drijfhout, Lejanne (K)

5 Hofman, Noor

6 Katgert, Hanna

7 Venhuizen, Maiken

8 Roelofs, Thirza

9 Coster, Charissa

10 Loonstra, Meike

11 Weerd, Emma

12 Laan, Romy van der

13 Nanninga, Marijn

14 Glastra van Loon, Sabine

15 Oldenburger, Romy

16 Steenredeker, Riëtte

Trainer:
Laureen Afman (trainer/coach)
Nanny Paulina (assistent-trainer)

MO13

1 Hofman, Ellen

2 Kruidhof, Lynn

3 Peters, Maaike

4 Veen, Lieke van der

5 Bolhuis, Marion (K)

6 Evers, Britt

7 Kate, Fleur ten

8 Glastra van Loon, Marloes

9 Veldkamp, Rosalie

10 Nieuwendijk, Fiene (K)

11 Laan, Suzanne van der

12 Berghuis, Willemijn

13 Taatgen, Gwen

14 Ferwerda, Lotte

15 Mirthe Nieuwold

Trainer:
Wesley Abbring

MO11

1 Arwert, Jasmijn

2 Siahaija, Senna

3 Laan, Mirthe van der

4 Rutgers, Maud

5 Stellingwerf, Iris

6 Carolien Bronsema

7 Yvonne Boersma

8 Maud Velting

Trainer:
vacature

Toelichting op de teamindeling 2017-2018
Selectieteams en niet-selectieteams
SV Bedum maakt bij de indeling van de jeugdteams onderscheid 
tussen selectieteams en niet-selectieteams. In de selectieteams 
spelen de meer talentvollere spelers. 
Van spelers van selectieteams wordt maximale inzet verwacht. 
Er wordt verwacht dat zij elke training aanwezig zijn (registratie 
vindt plaats) en doen er alles aan om in de basis te staan. Een 
speler wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een selectie-
team, maar heeft altijd de mogelijkheid om in een niet-selectie-
team te worden ingedeeld.
In de loop van seizoen 2017-2018 kunnen er wijzigingen door-
gevoerd worden in de teamindelingen. Spelers die zich goed 
ontwikkelen kunnen dan naar een hoger team doorgeschoven 
worden. Spelers waarvan blijkt dat zij het niveau in hun team niet 
aankunnen of waarvan de ontwikkeling stagneert, kunnen dan 
terug gezet worden naar een lager team.

Keepers
De keepers zijn mede ingedeeld op basis van een advies van 
het keeperscollectief onder leiding van de Technisch Coördinator 
keepers Theo Staal.

Bezwaar tegen de indeling
Jeugdleden of ouders/verzorgers van jeugdleden die het niet 
eens zijn met de concept-indeling hebben na publicatie van de 
teamindeling op de website de kans gehad om tot en met 18 
juni bezwaar aan te tekenen. De bezwaren die zijn binnen ge-
komen zijn allen behandeld en teruggekoppeld naar de ouders.

Jeugdtrainers
Voor de meeste jeugdteams hebben we een jeugdtrainer vast-
gelegd of zijn we daarover nog in overleg. De jeugdtrainers die 
bekend zijn en waarmee we tot een akkoord zijn gekomen staan 
vermeld bij de teams.



Het voetbalseizoen 2016-2017 is voor de jeugdaf-
deling van SV Bedum zeer succesvol verlopen. De 
feedback van trainers, leiders, ouders en vooral de 
jeugdspelers zelf waren over het algemeen zeer 
positief. Als er al een wanklank was, dan werd daar 
vanuit de Jeugdcommissie adequaat op gerea-
geerd en met gerichte acties eventuele problemen 
aangepakt. Een groot compliment in deze is op zijn 
plaats voor alle jeugdleiders, die zich een seizoen 
lang ingezet hebben om er samen met hun spelers 
en ouders een mooi seizoen van te maken. Wat be-
treft de hoofddoelstelling om kinderen veel plezier 
bij het voetballen te laten beleven, kunnen we als 
jeugdafdeling van SV Bedum dan ook zeer tevre-
den zijn over het afgelopen seizoen.

De spelers in een jeugdteam zijn echter ook be-
zig om hun wedstrijden te willen winnen. Dat 

lukte bij het ene jeugdteam net iets beter dan 
bij een ander team. Veel jeugdteams hebben tot 
de laatste wedstrijd gestreden om het kampi-
oenschap in hun competitie. Een aantal lukte 
het uiteindelijk net niet om het kampioenschap 
te behalen. De MO-15, JO17-3, JO15-3, JO13-
4 en JO11-3 hebben er alles aan gedaan, maar 
in soms zeer spannende laatste wedstrijden 
ging uiteindelijk een ander team met de eerste 
plaats aan de haal.

De jeugdteams van SV Bedum, die het uitein-
delijk wel lukte om kampioen te worden, wa-
ren JO17-1, JO15-1, JO13-3, JO9-3, JO9-5, JO7-
1, JO7-2, MO13 en MO11. Zij mochten na hun 
kampioenswedstrijd de kampioensschaal van SV 
Bedum in ontvangst nemen! Een felicitatie voor 
al deze teams!  

Terugblik voetbalseizoen 2016-2017
jeugdteams SV Bedum
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Cars4all
Verbindingsweg 31 - 9781 DA Bedum - Tel. 050 - 3011999  
info@cars4all.nl - www.cars4all.nl

       cars4allbedum            @Cars4all1

Lid van:

incl. 3 jaar

all-in garantie!

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

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

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

Bij Cars4all krijgt u Bij Cars4all krijgt u 

de laagste prijs garantie!*

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



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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SV BEDUM MP1 OPNIEUW KAMPIOEN 
VOORJAARSREEKS DEEL II

Het zat er al een beetje aan te komen, maar 
zaterdag 20 mei 2017 moesten de laatste 
punten nog binnengeharkt worden. Met te-
genstanders als Gorecht, Groninger Boys en 
Grijpskerk was het niet alleen een reeks met 
nieuwe tegenstanders, maar ook met wat meer 
weerstand. Toch waren de mannen van leiders 
Jeroen Schoonveld en Davy Jurna niet onder de 
indruk van deze nieuwe tegenstanders. Met 1 
verliespartij in 12 gespeelde wedstrijden was 
het kampioenschap wederom een feit. 

Een geweldige prestatie voor deze toppers be-
staande uit Ivar van de Kam, Yendo Schoonveld, 
Jordi Kramer, Robin Damminga, Daley Jurna en 
Arvid Koenes. Zij zijn dit seizoen niet één keer 
kampioen geworden, maar zelfs twee keer. De ver-
gelijking met Feyenoord is zeker geplaatst. Het is 
niet alleen het feit dat ze twee keer kampioen zijn 
geworden, ook de strijd en passie en bovenal het 
plezier, dat elke week wordt uitgestraald, is abso-
luut het kijken waard.

Volgend seizoen zal de indeling voor de mini-pu-
pillen en de F-pupillen er anders uit gaan zien. Er 
gaan wat spelers door naar de F-pupillen en er zul-
len een aantal mini’s blijven. Helaas ontkom je hier 
niet aan. Het was een super seizoen met veel ple-
zier, strijd en leuk combinatie voetbal. Een seizoen 
dat absoluut niet vergeten zal worden. Dit blijven 
de mooiste voetbaljaren en waar je ook gaat voet-
ballen het plezier in het voetballen is het aller be-
langrijkste.  



•
•
•
•
•
•
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Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste 
aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, 
veel aan de bal zijn en samen spelen. Wanneer 
kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze 
vaker en worden ze steeds beter. In een optimale 
omgeving leren voetballen, zorgt voor een betere 
ontwikkeling. 

De KNVB introduceert in samenwerking met ex-
perts uit binnen- en buitenland, verenigingen, coa-
ches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kin-
deren zelf, de nieuwe wedstrijdvormen voor pu-
pillen. Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met 
het organiseren van een competitieaanbod O.8 en 
O.9 binnen de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6. In 
seizoen 2018/’19 zal dit ook starten voor O.10 in 
de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in de 
8 tegen 8 wedstrijdvorm.

Zonder ranglijsten
Alle teams Onder 8 en 9 jaar spelen vanaf het 
nieuwe seizoen 17-18 zonder ranglijsten. Dus zon-
der competitief element. Je kunt wel winnen, ver-
liezen of gelijkspelen. Maar er is geen kampioen-
schap meer. De standen worden door de KNVB 
nog wel bijgehouden (niet gepubliceerd) om de 
competitie beter te kunnen indelen met teams, 
die aan elkaar gewaagd zijn.

Hieronder uitleg over de spelregels zoals die vol-
gend seizoen gelden bij de wedstrijden van de 
JO9- en JO8-teams:

HET NIEUWE PUPILLENVOETBAL: 
PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP
Veranderingen wedstrijdvormen bij JO9 en JO8
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Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      



INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL



SP RTHUIS WINSUM

VOETBAL OOK DIT HET SEIZOEN
MET DE JUISTE SPORTARTIKELEN VAN:

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

Onder andere de merken:

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

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

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

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

dan alleen vlees en vleeswaren



'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1
c
  9781 GL Bedum

050-3012382

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

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

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

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

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

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

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

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

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke

O
pt

im
aa

lD
es

ig
n-

20
15

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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b

9781 GK Bedum

tel: 050-3010375

www.chrisslagermakelaardij.nl

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

Financiële Zorgverlening

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum
T 050 30 10 229

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

De Gele Klap, uw adres voor:

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

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

SCHILDER NODIG?

Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

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

Dijk Vastgoed

Makelaardij

Dijk & Belga
Hypotheken | Verzekeringen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen
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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



                                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 20 jaar staan wij als team van 

Geralda’s Hairfashion              

voor U klaar. 

Emmalaan 16 
 

9781 eb  Bedum 
 

050-3014678 
 

www.geraldashairfashion.nl 
 

info@geraldashairfashion.nl 
 

facebook: Geralda’s Hairfashion 
 

Gecertificeerd door 
Keurmerk uitvaartzorg:

  heldere afspraken  
  bekwaam personeel  
  transparante kostenbegroting  
  goede organisatie van de uitvaart

Inez Zeldenrust   

Bert van Dijken

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

Uitvaartzorg voor
Stad en Ommelaand

met of zonder
uitvaartverzekering

Verbindingsweg 36   
9781 DA  Bedum
www.bertvandijken.nl                                   

Uitvaartzorg Bert van Dijken



Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

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

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

KMP
a d v i e s
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LEXUS GRONINGEN
Moermanskweg 3, 9723 HM Groningen, Tel.: 050-5495050 

louwman.nl

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

LEXUS STAAT BEKEND OM LUXE. VOORAL NU. PROFITEER 

TIJDELIJK VAN EEN FREE UPGRADE NAAR DE VOLGENDE 

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

KOSTELOOS LUXERE UITVOERING

TE VEEL LUXE
BESTAAT NIET

237_LEXUS_NXFreeUpgrade_Groningen_148x210.indd   1 02-05-17   13:58
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De wedstrijd SV Bedum A2-PKC A1 op zaterdag 
6 mei is met afstand de meest spectaculaire 
wedstrijd van het seizoen. Dat willen we de 
lezers van Langs de Lijn niet onthouden. Eind-
stand 7-6. Hoe dat ging lees je hier.

De spelers van A2 doen een goede warming-up. Er 
staat wat op het spel. Trainer Berry Hoeksema her-
innert A2 aan de heenwedstrijd tegen de spelers 
van het woonwagenkamp in Groningen/Hoogkerk. 
We staan in de uitwedstrijd goed te voetballen met 
een snelle goal in de 1e minuut. In de laatste 10 
minuten verliezen we toch nog. Niet in de laatste 
plaats door een  thuisfluiter. Revanche dus. En Be-
dum kan nog vierde worden in de eindstand.

Scheidsrechter Jitze Medema constateert voor de 
wedstrijd dat een spelerskaart van PKC ontbreekt. 
Ze zijn met 11 spelers, eentje mag niet meedoen. 
PKC begint met 10 spelers. In het veld is daar de 
eerste helft niets van te merken. PKC is heer en 
meester. Bij rust mag A2 van geluk spreken, dat ze 
slechts met 2-5 achter staan. Bedum heeft niets in 
te brengen. Keeper Walraven kan er niets aan doen. 
PKC is veel feller, wint bijna alle duels, heeft 80% 
balbezit en speelt volledig op de helft van Bedum.
In de pauze zitten de spelers als dode vogeltjes ter-
neergeslagen in de kleedkamer. De koppies naar 
beneden. Deze wedstrijd hadden ze zich heel an-
ders voorgesteld…

Berry pept de boys op. In de tweede helft ‘wind 
mee’. Geef niet op. Het kan nog. Laat je niet af-
troeven. De jongens luisteren, maar geloven er 
nauwelijks nog in. In de pauze komt ook nog het 
bericht, dat iemand de ontbrekende spelerspas 

DE MEEST BIJZONDERE WEDSTRIJD 
VAN HET SEIZOEN!

uit Groningen heeft opge-
haald. PKC kan in de twee-
de helft gewoon met 11 
spelers beginnen…  

Dan gebeurt er een won-
der. Direct na de rust scoort 
A2 verrassend 3-5 uit een 
counter. Nog een gemene 
counter en weer een goal. 
Bij A2 veren de koppies 
omhoog. Wat gebeurt hier! Al voor de 60ste minuut 
staat het zelfs 5-5. Trainer Berry spoort zijn man-
nen aan. De mouwen gaan omhoog. Maar ook bij 
PKC. Het wordt een geweldig laatste half uur. Kan-
sen over en weer. PKC wil winnen. Ze komen op 
5-6. Eigenlijk verdiend. Toch weer een counter van 
Bedum: 6-6. De irritaties lopen op bij PKC. Mek-
keren tegen scheidsrechter Medema moet je niet 
doen. Gele kaart. Het is weer 11 tegen 10. Bedum 
ruikt bloed. Berry Hoeksema kan allang niet meer 
zitten. Door de goede trainingsopkomst is de con-
ditie bij Bedum altijd beter dan de tegenstander. 
Weer een messcherpe counter. In blessuretijd 
scoort Christopher Vos zijn vierde goal. Het laatste 
fluitsignaal. PKC heeft ook 
alles gegeven. De woon-
wagenbewoners vallen op 
de grond. Hoe kon dit ge-
beuren? Bedum A2 is door 
het dolle heen. Je begrijpt 
dat ook de derde helft een 
prooi is voor A2. Wat een 
wedstrijd. Om nooit te ver-
geten!  
 

Op het einde van het seizoen doet A2 mee aan een toernooi in Poolster. A2 wordt knap eerste! Een mooi teampresta-
tie. De spelers vieren hun feestje en ze bedanken hun trainer en leiders voor een prachtig seizoen. 



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



Groen in goede  handen

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

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT



Tegenwoordig heeft iedereen wel een Facebook 
profiel. Uiteraard heeft het vlaggenschip van de 
zondag tak ook zijn eigen profiel (bent u nog niet 
geabonneerd hierop, doe dat dan nu!). Hier heeft 
u in de afgelopen twee seizoenen volop kunnen 
lezen hoe de mannen van Dick Visser het er vanaf 
hebben gebracht. Vorig seizoen waren het verha-
len met ups-and-downs, die elkaar afwisselden. Dit 
seizoen waren het voornamelijk positieve berichten 
gevolgd door positieve verslagen over winstpartij-
en. Na een grijze eerste seizoenshelft, waarbij de 
Bedumers rond de vierde plek bivakkeerden, gaf 
niemand meer wat voor de titelaspiraties. Niets is 
minder waar gebleken. Mede door een formidabe-
le tweede seizoenshelft, waarin de Bedumers 18(!) 
wedstrijden ongeslagen bleven, werd de ploeg van 
Visser beloond met een beslissingsduel voor de ti-
tel in de vijfde klasse D tegen Blauw Geel ’15. Deze 
ploeg had rond de winterstop meer dan tien pun-
ten voorsprong, maar doordat de ploeg van Visser 
de druk op de ketel hield, verloren zij veel punten 

in de laatste weken. Uiteindelijk eindigde beide 
ploegen op 53 punten en werd op neutraal terrein 
in Ten Boer de titel beslist.

De Schande van Ten Boer
Tenzij u onder een steen heeft gelegen, moet u er 
wel wat over gehoord hebben. In een knotsgekke 
wedstrijd hebben de Bedumers 103 minuten de 
titel binnen bereik gehad. Maar mede door 13 mi-
nuten blessuretijd, iets waar zelfs nu nog niemand 
snapt waar dat vandaan kwam, maakte Blauw Geel 
’15 in die 103e minuut toch nog de gelijkmaker. 
Hierna verloren de Bedumers na verlenging met 
4-2. Nadien sprak bijna elk  (neutraal) sportmedium 
in de provincie Groningen in de daarop volgende 
weken van een schande. De algemene conclusie 
was dat SV Bedum beroofd was van de titel. Uitein-
delijk zat er daarna niks anders op dan promotie af 
te dwingen via de nacompetitie. SV Bedum had im-
mers door een uitstekende tweede seizoenshelft op 
eigen kracht de tweede periode gewonnen.

SV Bedum Zondag 1 terug naar de vierde klasse
Zondag 1 is weer vierde klasser. Een aantal seizoenen zat het elftal er dicht 

tegen aan. Dat leverde wel eens de nodige frustratie. Twee jaar geleden ging 

het fout in een tweeluik tegen Pesse. Dit jaar liet Bedum er tegen Donker-

broek geen gras over groeien. Een volwassen en vaak frivool spelend elftal 

eiste zijn terechte plek weer op in de vierde klasse. We blikken met u terug.
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Eind goed, al goed
Door een constructie binnen de KNVB waarmee ik 
u niet zal belasten, kwam het er op neer dat de 
Bedumers twee kansen hadden op promotie. De 
eerste kans was een tweeluik tegen SPW uit Stads-
kanaal. Door de vele pijntjes, afwezige basiskrach-
ten en de mentale dreun van het gestolen kampi-
oenschap, ging deze clash tegen SPW vrij kansloos 
verloren. In de thuiswedstrijd zwichtte de ploeg 
van Visser met 0-4 en werd besloten de return te 
laten lopen. Met veel jeugdige invallers ging de re-
turn ook verloren.
Alle pijlen werden gericht op de laatste kans. Het 
team van Visser was het erover eens: ze waren dit 
seizoen nooit de mindere. Het elftal kan bouwen 
op elkaar, vertrouwt elkaar en is in de afgelopen 
twee seizoenen enorm gegroeid. Het was de hoog-
ste tijd dat dit beloond zou worden. SV Houtige-
hage uit Friesland moest het slachtoffer worden 
van deze dadendrang. Dit gebeurde uiteindelijk 
ook. En hoe! In de uitwedstrijd won de ploeg van 
aanvoerder Ruben Stuive vrij eenvoudig met 1-3, 
waarbij de Bedumers vrijwel de gehele wedstrijd 
domineerden. Onder het oog van enkele honder-
den toeschouwers werd de ploeg uit Friesland in 
Bedum met 4-0 omver geblazen. Door dit resultaat 
maken de paarshemden na een korte afwezigheid 
weer hun opwachting in de klasse waar zij thuis 
horen. 

SV Bedum Zondag 1 terug naar de vierde klasse

Hoe ziet de toekomst eruit?
In het komende seizoen gaat het vlaggenschip op 
de schop. Trainer Dick Visser gaat zich richten op de 
zaterdagtak. Oudgediende Abel Darwinkel neemt 
zijn taken over. Een nieuw bewind. Ook neemt een 
groot aantal spelers afscheid. Waaronder mannen 
die hun gehele leven al in het blauw (daarna paars) 
hebben gevoetbald. Zij gaan hun geluk beproeven 
in de stad. Maar u hoeft niet te vrezen! Mede door 
inspanningen van een aantal individuen staat er 
volgend seizoen weer een elftal om trots op te zijn. 
Een elftal dat moet meekunnen in de vierde klasse.
Als één van de vertrekkende spelers neem ik ook 
afscheid van u als uw razende reporter. Maar dat 
doe ik wel met een boodschap. En die boodschap 
is: Het voetbal in Bedum op zondag leeft! En dat 
zal het ook de komende seizoenen blijven doen! 
Als afsluiting wil namens alle spelers van SV Be-
dum Zondag 1 alle trouwe supporters bedanken. 
Zonder jullie steun hadden we het niet gered! Ho-
pelijk zijn jullie volgend seizoen ook weer van de 
partij!

Met vriendelijke groet,
 Thijs Rietvoort





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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Op zaterdag 29 april speelden we thuis tegen de 
Weide uit Hoogeveen. Deze ploeg draaide een 
prima seizoen en streed nog met VV Groningen 
om het kampioenschap in onze klasse. Uit had-
den we verloren met 1-0 in een slechte wedstrijd 
van onze kant. De Weide liet in deze wedstrijd 
ook zien waarom ze zo hoog op de ranglijst wa-
ren te vinden. Vooral in het 1e gedeelte van de 
1e helft kwamen we er niet aan te pas en was 
het wachten op de 0–1, die dan ook viel rond de 
20e minuut. De eerste keren dat wij echt gevaar-
lijk werden voor hun goal, was het wel direct 2x 
raak, door doelpunten van Frank Roorda en Soe-
ratmin Venema. De 2–2 viel echter alweer een 
minuut later. Ook in de 2e helft bleef de Weide 
de betere ploeg en kwamen zij op 2–3 in de 60e 
minuut. Door een mooie eigen goal kwamen we 
toch weer gelijk. Echter ook nu was de vreugde 
weer van korte duur, want 2 minuten later kregen 
zij een penalty en stond het 3–4. Daar bleef het 
ook bij. Niet scherp genoeg met z’n allen en een 
tegenstander, die nog echt streed voor het kampi-
oenschap resulteerde in een verdiende nederlaag.

Op zaterdag 6 mei speelden we thuis tegen Pe-
likaan S, een ploeg die ook nog kans maakte op 
het kampioenschap. Uit hadden we een prachti-
ge zege behaald tegen het “rijke” Pelikaan S. Het 
was aan de ploeg uit Oostwold niet te zien, dat 
ze nog kans hadden op het kampioenschap. We 
waren deze middag de bovenliggende partij en 
kregen voldoende kansen om de wedstrijd naar 
ons toe te trekken. Het bleef echter lang 0–0. 
De invalbeurt van Ferdi Gorgulu leek de gouden 
wissel te zijn, want 2 minuten nadat hij mocht 
invallen, scoorde hij op fraaie wijze de 1–0. We 
leken de wedstijd naar ons toe te trekken, maar 
in de 88e minuut viel toch nog de gelijkmaker. 
Iedereen een teleurgesteld gevoel, omdat er veel 
meer had ingezeten. Vermeldenswaardig nog de 
invalbeurten van de A-junioren Joachim Belga en 
Stef Klugkist!!

Op zaterdag 13 mei speelden we onze laatste wed-
strijd van dit seizoen uit bij LTC in Assen.  Zij speel-
den voor hun laatste kans om niet rechtstreeks te 
degraderen. Dat was in de 1e helft duidelijk te zien. 
LTC stond na 20 minuten al met 2–0 voor en wij 
bakten er helemaal niets van. Zij kregen kansen op 
meer, maar gelukkig bleef het bij 2–0, vooral door 
goed keeperswerk van Lars van der Sluis. Uit het 
niets maakten wij in de 45e minuut de 2–1 door 
een goal van Erik Kaspers uit een corner. In de 
2e helft bleef het van onze kant niet goed en ver-
zuimde LTC de wedstrijd te beslissen. Halverwege 
de 2e helft werden wij echter toch wakker door 
een enorme regenbui, waardoor we 10 minuten 
onverwachte pauze hadden. Daarna ging het van 
onze kant toch iets beter en scoorden we de gelijk-
maker uit opnieuw een corner door Wilco Stolwijk. 
Opnieuw was de assist van Richard de Boer. LTC 
moest winnen en nam steeds meer risico’s. In de 
85e minuut profiteerden wij van de ruimte, die wij 
steeds meer kregen en Jake Smit maakte de win-
nende goal. Hierdoor degradeerde LTC naar de 3e 
klasse. 

Hiermee zat het seizoen er voor ons op. 10 wed-
strijden gewonnen, 8 wedstrijden gelijk en 8 wed-
strijden verloren. 38 punten in een best wel zware 
competitie. Bovenaan geëindigd in het rechterrijtje. 
Wel de minste goals tegen in deze competitie! De 
doelstelling van 40 punten en eindigen rond de 5e 
plaats is niet helemaal gelukt. Echter nog genoeg 
ruimte voor verbetering. Zeker 3 wedstrijden heb-
ben we de winst in de slotminuten weggegeven en 
dat scheelt dan toch een aantal punten. 
Compliment vooral aan de jonge jongens Roy Mer-
tens, Nigel Bakker, Anne Jits Sybesma en Hakim 
Agdach, die het in hun 1e seizoen bij de 1e selectie 
prima hebben gedaan. De overstap van A-junioren 
naar de senioren is niet de gemakkelijkste, maar ze 
hebben het prima gedaan. Zij pasten ook vanaf het 
1e moment prima in de groep!

SV Bedum 1 zaterdag ziet toekomst met vertrouwen tegemoet
Het vorige verslag eindigde met de zure nederlaag bij Noordscheschut uit. 

Het was feitelijk ook de laatste kans om nog een prijs in de vorm van een 

periode te pakken. We wilden het seizoen echter goed afsluiten en daar-

voor hadden we nog 3 wedstrijden. 
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Een woord van dank ook aan de vertrekkende trai-
ners Rene Wollerich en Hans Setz. Op zaterdag 27 
mei is er een afscheidsfeest geweest in het Indoor 
Soccer Centre waar beide trainers nog in het zon-
netje zijn gezet. Dank voor alle jaren dat jullie ver-
bonden zijn geweest aan onze club, zowel bij CVVB 
als SV Bedum.
Ook voor een aantal spelers zit hun carrière bij het 
1e elftal van SV Bedum er op. Elsin Yilmaz vertrekt 
naar NEC Delfzijl. Ferdi Gorgulu wordt de assistent 
van Remy van der Wal in het komende seizoen 
en gaat zijn TC 3 diploma halen. Erik Kaspers en 
Rene Homan blijven trouw aan de club, maar doen 
dat een stapje lager. Ook aan jullie een woord van 
dank en heel veel succes in het komende seizoen.
Dank ook aan alle supporters die de 1e selectie 
steunden in het afgelopen seizoen. Met name de 
5e colonne, de ouder s van Roy Mertens en Nigel 
Bakker en de vader van Anne Jits Sybesma, die bij 
(bijna) alle thuis – en uitwedstrijden waren. Dank 
voor de steun en de gezelligheid!

Vooruitblik
Het komende seizoen blijft de selectie grotendeels 
compleet. Ook nu zullen er weer talentvolle A-juni-
oren worden toegevoegd aan de 1e selectie, waar-
door we ook komend seizoen weer een talentvolle 

SV Bedum 1 zaterdag ziet toekomst met vertrouwen tegemoet
selectie hebben met een mix van ervaring en jeug-
dig talent. Wij zien het komend seizoen weer met 
vertrouwen tegemoet.
De indeling van de 2e klasse laat nog even op zich 
wachten. Teams die blijven in onze klasse zijn de 
Weide, NEC Delfzijl, DZOH, Klazienaveen, Zuidhorn 
, Groen Geel en Pelikaan S. Uit de 1e klasse komen 
Drenthina en Omlandia. Uit de 3e klasse zal Marum 
erbij komen. De resterende 3 plekken zullen naar 
verwachting worden ingevuld door Meppel, Grams-
bergen en Nieuwleusen. We wachten het nog even 
af.
Op vrijdagavond 30 juni spelen wij nog een oefen-
wedstrijd tegen FC Groningen A1 en dan zit het sei-
zoen er echt op. Op zaterdag 12 augustus start de 
voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Wij heb-
ben er alweer zin in. Voor iedereen een fijne vakan-
tieperiode en graag tot in het nieuwe seizoen!    

Vriendelijke sportgroeten,
 Willem Huisman

Teammanager sv Bedum 1 zaterdag
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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  

 



www.scholma.nl     050 - 3013636

Dé grafi sche communicatie ontzorger 
van het noorden

Informeer naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen



 

 

VOOR BEDRIJVEN: 

• TEKENWERK 

• CALCULATIE 
• PROJECTBEGELEIDING 
• UITVOERING 

VOOR PARTICULIEREN: 

• TEKENWERK / AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

• BOUWBEGELEIDING 

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

BEVINGSCHADE, INCL. COMMUNICATIE MET NAM 

• AANKOOPKEURING / BOUWKUNDIGE KEURING WONINGEN 

  

T: 0651143924 

I: WWW.BMAT.NL  

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

 

Meer informatie over onze werkzaamheden?
T. 06 - 40 45 71 92   -   INFO@MULTIPROMO.NL
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Ruim twee jaar geleden is de SV Bedum ge-
start met het opzetten van een afdeling Wal-
king Football voor mannen 60 plus. Dit is een 
groot succes geworden. Inmiddels telt deze af-
deling 35 leden en vermoedelijk gaan we in de 
loop van dit jaar groeien naar 40 leden.

Waarom zouden de mannen het leuk en sportief 
vinden en vrouwen niet?
Daarom zijn we in het voorjaar, bij wijze van proef, 
gestart met een afdeling voor vrouwen 50 plus.
Gestart met 6 vrouwen, nu inmiddels 17 vrouwen 
en ze gaan allemaal in september verder, als ook 
dit onderdeel een officiële status binnen de sv 
Bedum krijgt.

Wat is nou zo leuk aan Walking Football?
Om eerst even iets verder uit de doeken te doen, 
het is niet alleen maar wandelen.  Degene, die aan 
de bal is moet het rustig aan doen, de overige spe-
lers mogen joggen. Joggen is namelijk beter voor 
de spieren dan krampachtig (snel)wandelen.
Eerst even met elkaar een kopje thee/koffie drin-
ken, daarna met zijn allen het kunstgrasveld op 
voor de warming up.  Iedereen bepaalt daarbij 
zijn/haar eigen tempo.
Na de warming up pass- en trapoefeningen en be-
paalde spelvormen.

Als we allemaal lekker warm en de spieren goed 
doorbloed zijn, volgen nog een paar kleine onder-
linge partijtjes op het veld van 21 x 42 meter met 
kleine doeltjes zonder keeper. Geen slidings, de bal 
laag houden en geen persoonlijk contact. Gewoon 
lekker met elkaar bezig zijn.

Je hoeft niet perse te kunnen voetballen. Bij de 
vrouwen zag je na een zestal trainingen al een 
enorme vooruitgang bij diegenen, die nog nooit 
een bal hadden aangeraakt. Je zag ook heel veel 
plezier en daar gaat het nou juist om.
En, je wordt er conditioneel sterker door, het is 
goed voor de opbouw van de broos wordende  
botten en je wordt veel levenslustiger.
Na afloop nog even weer wat met elkaar drinken 
en natuurlijk het sociale contact, dat enorm be-
langrijk is. Je ziet in de WhatsApp groep hoeveel 
er met elkaar wordt gecommuniceerd en hoe men 
elkaar ondersteunt.
Dus, neem ook die stap en kom eens kijken m.i.v. 
september bij de mannen op de woensdagen van 
09.30-11.30 uur en bij de vrouwen op de donder-
dagen van 09.30 – 11.30 uur. De koffie/thee/fris 
staat klaar.

  Jan van Woudenberg
Coördinator Walking Football Sv Bedum

Vrouwen en  mannen, 
50 en 60 plussers kom in beweging!!

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

J. van der Kooi



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!



68

S.V. BedumUnivé Groningen is hoofdsponsor van SV Bedum

SV Bedum magazine v3.indd   68 09-10-13   17:18



70

WEGWIJZER SV BEDUM

Secretariaat SV Bedum
Postbus 20
9780 AA Bedum
Tel. 06-23677022

Sportcomplex
Sportlaan 12
9781 Bedum
Tel. 050-301 39 22

Social Media
Website: www.svbedum.nl
Twitter: @svbedum

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

Bestuursleden
Richard Ahlers (06-21624028)
technische zaken algemeen
Matthijs Reinders (050-301 52 23)
commerciële zaken
Vincent Geerling (06-21891535)
voorzitter jeugd
Andre van Haag (050-851 80 66)
accommodatie
Martin Broekmans (06-30303020)
Vice voorzitter

Jeugdcommissie
Vincent Geerling (06-21891535)
voorzitter
Tonnie Bonder (06-53934362)
Wedstrijdsecretariaat
Chris Glastra van Loon (06-
23494565)
Technische zaken meiden
Bas Groeneveld (06-42189212)
Technische zaken 
Klaas Kruizenga (301 48 64)
notulist

Accommodatie commissie
Andre van Haag (050-851 80 66)

Communicatie & PR
Peter van Dijken (301 44 51)
Vacature

Technische commissie
Richard Ahlers (06-21624028)
voorzitter, zaterdag
Martin Hekstra (06-10459977)
zondag 
Bas Groeneveld (06-42189212)
jeugd

Technisch Kader Jeugd
Bas Groeneveld (06-42189212)
Jeugdcommissielid Technische Zaken
René Wollerich (06-53447915)
Hoofd Jeugdopleiding
Technisch coördinator
Jelmer Meinardi (06-14223780)
Technisch coördinator
Remy van der Wal (06-38969458)

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

Ledenadministratie
Bas Damminga (3014739)
tevens contactpersoon bezorging club-
orgaan
Tineke Altena (3014766)

Materiaalverzorging/kleding
Jeanine de Jong (364 08 96)
Myriam Meijer (06-39891713)
Anton van der Sluis (301 43 36)
Klaas Huizenga (301 3 308)

Commerciële zaken
Matthijs Reinders (301 52 23)
Martin Broekmans (301 21 29)
Bé Dijk (3013775) 
Johan van der Veen (06-43922939)
Frank Roorda (06-11742545)
Inge Kamphuis (06-16476001)

Oud Papier Commissie
vacature

Vrijwilligerscommissie
Marjolijn Damminga (301 47 39)
Evelien Bronsema (06-47906679)

Activiteitencommissie
Wilco Stolwijk (06-12718797)
Dirk Martini (301 02 23)
André Lanenga (301 22 29)
Ruben Geertsma (06-22547109)
Inge Meijerink (06-22446741)
vacature

Jeugdactiviteitencommissie
Eric van der Molen (06-24850402)
Angelique Bouwman (06-53701702)
Marieke Poel
Anesta Bolt
Caroline Kwant (301 55 44)
Jeanine de Jong (364 08 96)

Klaverjascommissie
Jitze Medema (301 48 90)
Wim Oosterloo (301 56 86)
Johan Hartsema (301 49 62)

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

Kantinevrijwilligers
vacature
vacature

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema (301 40 63)

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

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes (301 34 35)



Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

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