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Een brede vereniging
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Voorwoord

inhoud

Een voorwoord schrijven voor de presentatie-
gids is nog niet zo gemakkelijk wanneer je zoals 
ik geen bal verstand hebt van voetbal. Voetbal is 
een belangrijke spil voor de maatschappelijke ac-
tiviteiten in ons mooie dorp. Ruim 10% van ons 
inwoneraantal is lid van SV Bedum maar om een 

”brede” vereniging te willen 
zijn maakt veel of weinig le-
den niet uit, het gaat erom 
dat je hier bewust voor 
kiest. Sport verbroedert zegt 
men wel, het zorgt in ieder 
geval voor verbinding. Het 
brengt mensen van ver-
schillende afkomst, geloof, 
geslacht en klasse samen. 
Voetbal kan deze verschillen 
overbruggen en zorgen voor 
een gevoel van saamhorig-
heid en geborgenheid voor 
iedereen. 
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Walking Football wordt 
binnen SV Bedum 
breed gedragen
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Bij hoofdtrainer 
Remy van der Wal 
zit SV Bedum in 
het hart 
opgesloten!

VINCENT GEERLING, 
VOORZITTER JEUGD-
COMMISSIE

De mini-pupillen 
van SV Bedum

Als voorzitter van de Bedumer Winterloop vind ik 
het bijzonder om het verhaal te lezen van Remy 
van der Wal verder op in deze gids. Zijn partner 
Wilma heeft kanker en dat is erg heftig voor dit ge-
zin. Gelukkig vertrouwen zij op een volledig her-
stel maar dit gaat wel gepaard met onzekerheid 
en emoties. Blij word ik wanneer ik lees dat de 
vereniging en eigenlijk het gehele dorp met hen 
meeleeft. En dat is denk ik de kern van een brede 
vereniging: het omzien naar elkaar en er voor el-
kaar zijn!  ”Gewoon Samen”  is een naam met een 
zekere eenvoud maar daar klinkt in door dat om-
zien naar elkaar en je inzetten voor een ander een 
vanzelfsprekendheid zou moeten worden en dit is 
ook goed om dat aan de jeugd te leren. 

Diversiteit en sociale acceptatie is verankerd in de 
zienswijze van het bestuur van de SV. Door het 
gezamenlijk plezier van het meedoen aan het 
voetbal ontstaat een basis om de verschillen en 
overeenkomsten te zien en van elkaar te leren. Wij 

DE KANTINE-
COMMISSIE 
STELT ZICH 
VOOR

Trainer Jeroen van 
Calcar draagt graag 
bij aan de verdere 
ontwikkeling van 
spelers
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De nieuwe trainer van 
SV Bedum Vrouwen 1

leren dan om ons oprecht te interesseren in het 
omgaan met elkaar en dat geeft de broodnodige 
verbinding. 

Voetbal wordt hierdoor nog leuker en waardevol-
ler! Ik wens jullie allen een geweldig sportief sei-
zoen op een plek waar mensen elkaar ontmoeten 
en de handen inéén slaan om te komen tot één 
brede maatschappelijke vereniging waar het ge-
hele dorp trots op is!

Klaes Hoekstra
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JAN-JURJEN TIMMER, VOORZITTER 

Voorwoord
Beste leden,
Geheel in lijn met de traditie ligt de presentatie-
gids voor het nieuwe seizoen weer voor u. Ik hoop 
dat het seizoen 2019/2020 op tal van vlakken suc-
cesvol mag zijn binnen onze brede vereniging. In-
derdaad, wij zijn een brede vereniging en laat dat 
nu ook het thema zijn van deze presentatiegids. Bij 
dat aspect van onze vereniging wordt niet altijd stil-
gestaan, maar in vergelijking met verenigingen uit 
de directe omgeving en verder weg is het zijn van 
een brede vereniging best bijzonder te noemen. Er 
zijn niet veel verenigingen met jeugdvoetbal, mei-
denvoetbal, seniorenvoetbal, damesvoetbal, 7 te-
gen 7 35+, 7 tegen 7 45+, Walking football heren, 
Walking football dames en zaalvoetbal onder één 
dak. Alhoewel het niet direct met het voetballen te 
maken heeft, zou je de klaverjasavonden, die door 
de klaverjascommissie worden georganiseerd, daar 
nog aan toe kunnen voegen. Al met al als vereni-
ging best iets om trots op te zijn. 

Je wordt en blijft niet zo maar een brede vereniging. 
Daar heb je kartrekkers en vrijwilligers voor nodig. 
Als vereniging mogen wij ons gelukkig prijzen met 
deze kartrekkers en vrijwilligers. Ik maak dan ook 
graag van de gelegenheid gebruik om iedereen, die 
op welke wijze dan ook zijn of haar steentje bij-
draagt aan onze vereniging, alvast te bedanken. 
Het zijn van een brede vereniging schept ook uit-
dagingen. Hoe zorg je ervoor, dat je ondanks de  
verschillende disciplines toch met elkaar het vereni-
gingsgevoel blijft houden en dat de verschillende 
disciplines niet vervallen tot los zand en eilandjes 
worden binnen de vereniging? Je zou graag willen,  
dat de verschillende disciplines elkaar juist verster-
ken en dat er een soort van kruisbestuiving ont-
staat. Aan de ene kant kan het bestuur daar middels 
beleid enige sturing aan geven. Voor het nieuwe 
seizoen staat dat ook zeker op de agenda, waarbij 
bijzondere aandacht uit zal gaan naar het meiden- 
en damesvoetbal. Het meiden- en damesvoetbal 
verdient het om op eenzelfde wijze benaderd te 
worden als het herenvoetbal. Aan de andere kant is 
het ook aan de leden om aandacht te hebben voor 
het bewaken en versterken van het verenigings-
gevoel binnen onze brede vereniging. Ik weet het, 
onbekend maakt onbemind, maar ik weet ook hoe 
verrassend het kan zijn om eens te informeren en/
of te kijken bij één van de andere disciplines. Ik zou 

iedereen dit seizoen dan ook willen uitdagen om 
eens één keer bij de andere disciplines en/of bij 
een ander team te gaan kijken. Zoals gezegd, dat 
kan heel verrassend en verfrissend zijn. 

Eigenlijk is er nog één discipline onbesproken 
gebleven en dat is onze maatschappelijke rol als 
dorpsvereniging in Bedum. Naast het maatschappe-
lijk belang van bewegen/sporten doel ik daarmee 
op de mensen, die niet actief binnen de vereni-
ging sporten, maar die juist graag trainingen en/of 
wedstrijden van onze teams bezoeken en daarvan 
genieten. Sommige van deze mensen zijn ook nog 
eens actief als vrijwilliger binnen onze vereniging. 
Kortom, ook voor de mensen, die om welke reden 
dan ook niet (kunnen) sporten, heeft onze vereni-
ging van alles te bieden. Een niet te onderschatten 
sociale rol voor veel inwoners van ons dorp. In die 
zin maakt de vereniging een belangrijk deel uit van 
het dagelijks leven in Bedum. Met elkaar, en daarbij 
noem ik ook de politiek, moeten wij er alles aan 
doen om dat zo te houden. 

Als voorzitter wens ik een ieder veel leesplezier en 
veel succes op de velden en in de zaal in het sei-
zoen 2019/2020. Laten we er met elkaar op alle 
fronten een mooi seizoen van maken. 
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Het sponsoren van het lokale verenigingsleven is 
een manier van maatschappelijk verantwoord on-
dernemen die perfect past bij Klaverblad.

Het verenigingsleven speelt een actieve en belang-
rijke rol in het leven van onze klant. Wij leveren 
graag een bijdrage aan de sociale functie van ver-
enigingen in Nederland.
Ze vervullen een belangrijke maatschappelijke rol 
en vormen het grootste sociale netwerk.
Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden 
van de bevolking en dragen hiermee bij aan een 
sterkere, meer tolerante samenleving.

Daarnaast is sponsoring een fantastische manier 
om het hoofd en het hart te raken van de consu-
ment en zo verder te bouwen aan het merk Klaver-
blad Verzekeringen.

We wensen alle leden, en alle vrijwilligers in het 
bijzonder,  een mooi nieuw seizoen toe.

Met vriendelijke groet,
Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen 
Waarom hoofdsponsor van SV Bedum?

Trotse hoofdsponsor 
van SV Bedum

Advertentie SV Bedum_103x147.indd   1 29-01-19   15:55

SPONSOR IN BEELD
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Ook hebben we diverse kampioenschappen en 
promoties mogen vieren het afgelopen seizoen. In 
het oog springend is daarbij de promotie via de na-
competitie van ZA 2 naar de reserve Hoofdklasse! 
Ook zijn we blij dat de vereniging in het afgelopen 
seizoen een nieuwe website heeft gekregen, dat SV 
Bedum het certificaat “Lokale Jeugdopleiding” van 
de KNVB heeft ontvangen en onze club hoge ogen 
scoorde voor beste stageplek bij het Alfacollege 
Sport & Bewegen. 
Zomaar een aantal zaken uit het seizoen 2018-
2019. Dingen om trots op te zijn!
Dieptepunten waren er helaas ook. Het vlaggen-
schip van onze vereniging heeft het seizoen helaas 
met degradatie moeten afsluiten en dat brengt ons 
na één seizoen weer terug in de 2e klasse. Ont-
zettend jammer, maar gezien het verloop van de 
competitie misschien ook niet geheel tegen de ver-
houdingen in. 

Vierden we tijdens de algemene ledenvergadering 
nog het 70-jarige lidmaatschap van ons erelid Piet 
Lanting, later in het seizoen hebben wij helaas af-
scheid van hem moeten nemen. Zo ook van onze 
zeer gewaardeerde leden Menzo van der Wal, Pim 
van der Ploeg en Louis de Boer. We blijven hen her-
inneren!
Algemeen beschouwd kunnen we terugkijken op 
een seizoen waarin de hoogte- en de dieptepun-
ten hebben bijgedragen aan saamhorigheid en een 
breed gedragen clubgevoel. Het is een mooi brug-
getje naar het thema van deze presentatiegids. 

Met het bestuur zitten we ieder jaar weer bij elkaar 
om het thema voor de nieuwe presentatiegids te 
kiezen. Ik moet zeggen dat het thema van dit jaar 
me in eerste instantie wat hoofdbrekens heeft ge-
kost. Het thema luidt: ‘een brede vereniging’ en hoe 
geven wij daar in de praktijk inhoud aan.  Maar er 
over nadenkend is er zo veel te noemen, dat ik me 
afvroeg waar te beginnen. We zijn breed waar het 
gaat om ledenaantal; ruim 1000 mensen, die al dan 
niet voetballend verbonden zijn aan SV Bedum. De 
meesten van ons wonen in Bedum, maar ook van 
daarbuiten hebben we een behoorlijk aantal leden. 
Daarnaast zijn er heel veel mensen betrokken bij 
onze club, die geen lid zijn, maar wel bijdragen aan 
de vereniging. Onmisbaar en bijzonder gewaar-
deerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle ouders 
van onze jeugdleden of partners van actieve leden.  
Ik kan het niet nalaten om met name deze groep te 
wijzen op de mogelijkheid van lidmaatschap voor 
slechts € 60,- per jaar. Want als betrokken ouder/
verzorger/partner/grootouders, etc. is het goed te 
weten dat ook een niet-spelend lid stemrecht tij-
dens de ledenvergadering en vrije toegang heeft 
tot de thuiswedstrijden en bovendien met het lid-
maatschap ook bijdraagt aan het behoud van onze 
maatschappelijk zo belangrijke vereniging. 

We zijn ook breed waar het gaat om het aantal 
teams dat voetbalt; maar liefst 54 teams starten het 
komende seizoen in de competitie. We zijn breed 
in het aanbod qua voetbal; dames, heren, jongens 
en meiden, kaboutervoetbal, zaal- en veldvoetbal, 

JELLE PRINS, SECRETARIS 

“Het is aangenaam bij onze 
‘brede’ vereniging SV Bedum”

Als te doen gebruikelijk schrijft de secretaris voorafgaand aan het nieuwe seizoen 

een korte terugblik op het voorgaande. Ook dit jaar een seizoen met hoogte- en 

dieptepunten. Omdat de vereniging te omvangrijk is om alles te benoemen, zijn er 

een paar die ik met naam willen noemen. Wat als een hoogtepunt mag worden ge-

zien, is dat we op feestelijke wijze samen de voetbalcarrière van Romke Streurman 

(82) hebben mogen afsluiten. Wat een prachtige leeftijd! 
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Walking Football en 7x7, prestatie- en recreatief 
voetbal. Voor iedereen is er een vorm die past bij 
wensen en mogelijkheden. 

Ook is het thema te benaderen vanuit het voet-
bal enerzijds en daarnaast alle andere activiteiten 
die worden georganiseerd. SV Bedum is meer dan 
voetballen alleen. Hierbij denk ik aan bijvoorbeeld 
alle (jeugd)toernooien en andere jeugdactiviteiten 
(Sinterklaas, FIFA gamemiddagen, Klokje-rond), 
klaverjassen, de club van 100, sponsoravonden, 
seizoensafsluitingen, met je team meedoen aan de 
Winterloop, opleidingen tot scheidsrechter en de 
mogelijkheid voor het behalen van je IVA instructie 
certificaat voor achter de bar, vrijwilligersavonden, 

uitwisselingen, bbq’s, trainingskampen en ga zo 
maar door.  
Voor mijzelf geldt ook nog een heel ander aspect, 
waarom ik vind dat we onszelf een brede vereniging 
kunnen noemen. Dat is voor mij wanneer er voor 
iedereen een plek is binnen onze vereniging. En ik 
zie dat dit bij SV Bedum het geval is. In 2013 zijn VV 
Bedum en CVVB opgegaan in de huidige club. Waar 
aanvankelijk enige scepsis bij critici bestond over 
de haalbaarheid van een fusie tussen twee clubs 
met een heel duidelijke andere achtergrond, kun-
nen we in mijn optiek stellen, dat we in de opzet 
van het vormen van één vereniging zijn geslaagd. 
Voor alle leden van de beide moederverenigingen 
is plek binnen de nieuwe club! Dat maakt onze ver-
eniging breed in de zin qua achtergrond. Maar er is 
meer. Ik ben er van overtuigd dat een ieder, onge-
acht diens achtergrond, geloof, geaardheid of kleur, 
een plek kan vinden bij SV Bedum. Dat is ook wat ik 
persoonlijk belangrijk vind en waar ik waarde aan 
hecht. 

SV Bedum biedt door de talloze mogelijkheden 
van vrijwillige inzet een minstens even groot aantal 
kansen aan mensen om zich persoonlijk te ontwik-
kelen en mee te doen. In de kantine, in een van 
de vele commissies, als scheidsrechter, in de web-
commissie, in de redactie van het clubblad, voor de 
jeugd, sponsoren, de kledingcommissie, gastdame 
of heer, technische commissie, veld- en materiaal-
beheer, het bestuur, etc. etc. etc. 

Als secretaris heb ik een bijzonder mooie positie 
in de vereniging, waarbij ik in contact ben en te 
maken heb met alle facetten van de vereniging. Zo 
heb ik een brede blik op de brede vereniging die 
SV Bedum is!
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Remy is echt een kind van de club. Als 7-jarige be-
gon hij zijn voetballoopbaan in de F-jes van CVVB. 
Hij doorliep alle standaardelftallen en speelde één 
seizoen in C2.  “Bij de overstap naar de senioren 
was ik niet goed genoeg voor het 1e elftal. Zo be-
gon ik in het 3e elftal. Dat begreep ik ook, zeker. Ik 
was niet de beste speler, maar had wel een enorme 
drive. Ik moest en zou in het 1e spelen. Twee jaar la-
ter gebeurde dat ook. Uiteindelijk heb ik twaalf jaar 
in CVVB 1 gespeeld. Daarna zou ik teruggaan naar 
het 2e elftal. Maar ik had moeite met de mentaliteit 
van sommige spelers. De toenmalige hoofdtrainer 
Rolf de Boer vroeg mij toen als assistent. Die kans 
heb ik met beide handen aangegrepen. Zo rolde ik 
in het trainersvak. Dat is nu negen jaar geleden!”

Ook als trainer ging de weg voor Remy gestaag 
omhoog. Twee seizoenen maakte hij een uitstapje 
naar de Pelikanen in Appingedam. “Mijn drive als 
voetballer heb ik ook als trainer. Het was mijn am-
bitie om ooit hoofdtrainer in Bedum te worden. 
Daarvoor behaalde ik de TC3 en TC2 diploma’s. Dit 
seizoen volg ik de cursus TC1. Elke vrijdag loop ik 
stage bij Be Quick en één keer in de veertien dagen 
ga ik een dag naar Zeist. Zeker heb ik ambitie, maar 
wat ik na SV Bedum ga doen? Daar heb ik nog he-
lemaal niet over nagedacht!”

“Ik hoop hier zeker nog een tijd te blijven in Be-
dum. Om verder te bouwen aan de club. Onze ver-

eniging heeft een bepaalde weg ingeslagen, die ik 
zeer toejuich. Het beleid gaat ook zeker de komen-
de jaren z’n vruchten afwerpen. Daar ben ik van 
overtuigd. De club zet maximaal in op de ontwik-
keling van eigen spelers én trainers. Een belangrijk 
aspect is de doorontwikkeling. Komend seizoen 
gaan we nog meer investeren in onze eigen jeugd-
trainers. Met thema-avonden, persoonlijke ontwik-
kelgesprekken, maar vooral ook door er veel voor 
ze te zijn. Er lopen zeer getalenteerde jonge trai-
ners rond. Enkele volgen ook de opleiding Sport & 
Bewegen. De meeste jongens komen uit het eigen 
dorp en zullen ook niet zomaar weglopen. Zij zijn 
de toekomst!”

Ook op het veld ziet de toekomst er rooskleurig 
uit. Bij de 1e selectie zijn voor het nieuwe seizoen 
jonge spelers van de eigen vereniging toegevoegd: 
Luuk Kuiper, Thijs Helder, Euvertson Matis en Mark 
Kruizinga. “Zij kloppen heel hard op de deur en krij-
gen de kans zich in het 1e elftal te spelen. In navol-
ging van Hakim Agdach, die vorig jaar een enorme 
ontwikkeling doormaakte. En er zijn enkele lang-
geblesseerden, die hopelijk komend seizoen weer 
van waarde voor het 1e elftal kunnen zijn. Ik zie het 
komend seizoen met vertrouwen tegemoet.”

Maar Remy kijkt ook al iets verder vooruit. “In het 
2e en 3e elftal spelen relatief veel jonge spelers met 
potentie. Je kunt soms moeilijk voorspellen welke 

OOK MEELEVEN MET ELKAAR HOORT BIJ 
EEN BREDE VERENIGING

Bij hoofdtrainer Remy van der Wal zit 
SV Bedum in het hart opgesloten!

Remy van der Wal gaat zijn 3e jaar in als hoofdtrainer bij SV Bedum. Hij is getrouwd 

met Wilma en de trotse vader van Tim en Esmee. In het dagelijks leven is Remy admi-

nistrateur bij het bedrijf Roba Metals in Delfzijl/Farmsum. In een openhartig gesprek 

vertelt Remy over zijn leven, dat voorafgaand aan het seizoen best op z’n kop staat. 

“Ik werk 32 uur per week en heb aangepaste werktijden, zodat ik elke dag om 15.30 

uur op het voetbalveld in Bedum kan zijn.” 
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ontwikkeling spelers doormaken. Tenslotte ben ik 
zelf ook ooit begonnen in het 3e elftal… Maar ook 
bij de jeugd loopt veel talent rond. Ik hoop echt dat 
ook deze jongens zich blijven ontwikkelen. Ik zal 
alles doen om daarbij te assisteren!”

Bedum heeft Remy in haar hart gesloten, maar 
omgekeerd misschien nog wel meer. Remy en zijn 
gezin hebben ook Bedum in hun hart gesloten. Dat 
heeft alles te maken met de privéomstandigheden. 
Vorig seizoen overleed Menzo van der Wal, de va-
der van Remy. Een man met een groot voetbalver-
leden in Bedum en tot het laatst trouw supporter 
langs de lijn. Het overlijden leverde veel hartver-
warmende  reacties op. Kort na het overlijden werd 
bij Wilma kanker geconstateerd. Het gezin Van der 
Wal verkeert in een heftige periode. Operaties zijn 
nodig naar herstel. Het brengt veel emotie met 
zich mee. Ondanks alle onzekerheden overheerst 
het vertrouwen op volledig herstel van Wilma. De 
steunbetuigingen uit het dorp zijn overweldigend. 
“Het is onvoorstelbaar hoeveel medeleven wij krij-
gen. Na het overlijden van mijn vader en nu met 
Wilma. Uit alle geledingen van de vereniging, uit 
het hele dorp. Wij ervaren hoe belangrijk dat is. 
Dan is het menselijke aspect nog veel belangrijker 
dan het voetbal. Hoe de vereniging meeleeft, raakt 
ons diep. En dat hoort ook bij een brede vereni-
ging. Denken om elkaar. Dat is bij SV Bedum echt 
fantastisch!” 

De maatschappelijke functie is ook onderdeel van 
het beleid van de vereniging. Elkaar leren kennen, 
er voor elkaar zijn. Waar zie je dat terug? Remy licht 
toe: “Vorig seizoen zijn we bijvoorbeeld gestart met 
het bezoeken van het elftal van de week. Twee spe-
lers van het eerste gaan ’s ochtends kijken bij een 
wedstrijd van de F, E of D. Ze gaan ook mee in 
de kleedkamer. Zo krijg je binding. We willen graag 
verbinding leggen tussen de senioren en de jeugd. 
Elkaar kennen.”

“Persoonlijk vond ik een memorabel moment van 
het seizoen de steun van de ‘Purple Army’ en de 
spelers van het eerste elftal. Wij hadden met 0-5 
verloren. Kansloos, teleurstellend en niet best. 
Maar de ‘Purple army’, een groep jonge fanatieke 
supporters bleef maar zingen en aanmoedigen. 
Een deel van de spelers zocht na de wedstrijd de 
verbinding met deze jonge supporters. Samen za-
ten ze op het veld de teleurstelling te verwerken. 
Ondanks het verlies er wel zijn voor elkaar. Samen 
sterk zijn, ook in lastige tijden. Dat is SV Bedum en 
dat voel ik persoonlijk heel sterk. Wij zijn samen SV 
Bedum!”
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Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!
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Vanaf zijn vijfde voetbalde Jeroen bij Hunsingo in 
Winsum. Als centrale middenvelder doorliep hij 
alle jeugdelftallen. Vanuit de jeugd stroomde hij 
door naar de senioren. Op zijn 22ste maakte hij 
een uitstapje naar De Heracliden in Uithuizermee-
den, omdat veel studiegenoten daar speelden. 
Na twee jaar stond het vele reizen naar Uithuizer-
meeden hem tegen en keerde Jeroen weer terug 
naar Hunsingo in Winsum. Jeroen: “Ik kwam toen 
in het 2e elftal. Egbert Darwinkel was trainer. Een 
goede kerel en een hele fanatieke trainer! Mede 
geïnspireerd door Egbert begon ik de trainerscur-
sus TC3.”
“Ik werd in dat jaar al trainer van Viboa C1 samen 
met Jelis Schuiling. Zij speelden op divisieniveau. 
Het trainersvak beviel me erg goed. Op zaterdag 
was ik trainer en stond ik voor de keuze om dan 
zelf nog op zondag te voetballen. Een lastige keuze, 
maar ik besloot om zelf te stoppen met actief voet-
ballen. De focus kwam op jonge leeftijd al hele-
maal op het trainersvak te liggen.”

“Enkele jaren trainde ik de C-jeugd in Winsum. Na 
de fusie tussen Viboa en Hunsingo bleef ik betrok-
ken als jeugdtrainer en als coördinator van de F-
pupillen. Ik vond het erg leuk en wilde wel een 
stapje naar boven maken”. Door hoofdtrainer Marc 
van Meel van PKC in Groningen werd ik benaderd 
of ik zijn assistent wilde worden bij de senioren. 
Dat heb ik gedaan. Eerst naast Marc van Meel en 
later naast Zephnad Wattimury, oud-speler van FC 
Groningen. Toen Wattimury in het najaar van 2017 
halverwege het seizoen werd ontslagen bij PKC,, 

heb ik een half jaar als hoofdtrainer waargenomen 
bij PKC, samen met Robert Groninger.” 
“Omdat ik een nieuwe baan kreeg, heb ik vorig 
seizoen een tussenjaar genomen. Even afstand ne-
men van het trainersvak, maar al snel merkte ik dat 
het wel kriebelde. Toen zag ik de vacature op de 
site tweenul.nl voor een trainer van SV Bedum 2. 
Na gesprekken met Remy van der Wal en Richard 
Ahlers en later ook met Louis de Blecourt namens 
de spelersgroep, voelde het van beide kanten 
goed. Zo ben ik bij Bedum beland. Een hele mooie 
nieuwe uitdaging!”

“Mijn eerste indruk van Bedum? Het is duidelijk 
een vereniging die in de lift zit. Er zijn veel mo-
gelijkheden om te spiegelen met andere trainers. 
Leren van elkaar. Ook maakt SV Bedum gebruik 
van videoanalyses. Ik voel me in ieder geval heel 
erg welkom. Het materiaal en het overleg onder-
ling tussen de trainers is allemaal goed geregeld.”
Komend seizoen komt SV Bedum 2 na de promotie 
uit in de reserve hoofdklasse. Een hele uitdaging. 
“Het is lastig een doelstelling aan te geven”, zegt 
Jeroen. “Voor mij is belangrijk dat de spelers zich 
verder ontwikkelen. Daar wil ik graag aan bijdra-
gen door gericht te trainen en spelers te helpen de 
juiste keuzes te maken. Ook de inzet en beleving 
vind ik belangrijk. Ik wil graag dat spelers zelf ook 
willen, dat ze beter worden. Zeker jonge spelers 
mogen best eens een mindere wedstrijd spelen. Je 
hoeft niet elke zaterdag een 8 te scoren, maar voor 
mij is van belang dat ze zich zelf ook verder willen 
ontwikkelen.”

HET TWEEDE ELFTAL IS EEN MOOIE 
SPRINGPLANK NAAR EEN NIVEAU HOGER
Trainer Jeroen van Calcar draagt graag bij 
aan de verdere ontwikkeling van spelers
Jeroen van Calcar (30) is de nieuwe trainer van SV Bedum 2. Een jonge ambitieuze 

vent. Jeroen is opgegroeid in Winsum. Hij studeerde Sociaal Juridische Dienstverle-

ning (SJD).  Jeroen woont samen met zijn vriendin Chantal in de stad Groningen. 

Dagelijks is hij werkzaam bij TKP, een dochterbedrijf van AEGON, als administrateur 

rondom pensioenen. In Bedum verwacht hij een volgende impuls te geven aan zijn 

trainerscarrière en zich verder te ontwikkelen in het vak. 
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“Mijn spelopvatting? Dat sluit helemaal aan bij de 
opvatting van SV Bedum. Uitgaan van eigen kracht, 
aanvallend en verzorgd voetballen. Durven opbou-
wen van achteruit. Dat is onze intentie. En dan mag 
het best een keer fout gaan. De reserve hoofdklas-
se is voor een 2e elftal best een hoog niveau, maar 
het kan ook een mooie springplank zijn voor som-
mige jongens naar het 1e elftal.”

SV Bedum is een vereniging die zich breed ma-
nifesteert. Samen sterk. Daar hoort ook bij dat 
spelers van de 1e en 2e selectie zich laten zien bij 
de jeugd, dat ze wedstrijden van de jeugd fluiten 
als het kan en dat ze helpen in bijvoorbeeld de 
kantine. Jeroen: “Ik zie dat er al veel spelers ook 
op die manier hun steentje bijdragen aan de ver-

eniging. In de 2e selectie zijn veel spelers, die ook 
actief zijn als jeugdtrainer. Dat is prachtig. Er zijn 
ook jongens, die nog niet zoveel terugdoen voor de 
vereniging. Ik ga stimuleren dat spelers ook eens 
een wedstrijd fluiten op zaterdag om 9.00 uur bij 
de jongste jeugdteams. Ook vind ik de Purple Army 
heel erg leuk. Dat zie je bijna nergens en geeft wel 
aan hoe groot de samenhang en de binding bij SV 
Bedum is. Ik maak daar graag deel van uit en draag 
heel gemotiveerd mijn steentje bij. Bij het 2e elftal 
doe ik dat samen met Eddy Koopman, oud speler 
van CVVB en Achilles. Hij gaat komend seizoen de 
cursus TC3 volgen en mij ondersteunen bij het 2e. 
Ik zie uit naar het komend seizoen. Laat de compe-
titie maar beginnen!”

 

De Vlijt 28c, 088-0005757, www.den-ommelanden.nl

· direct een afspraak

· zonder verwijzing

· vanaf 7 uur ’s morgens

· inloopspreekuur

· ook aan huis

· zaterdagopening
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Na overleg met het thuisfront besloot Marco alleen 
de trainingen op zich te nemen. Robert zal de coa-
ching op de zaterdag op zich nemen, aangezien 
Marco Pesiwarissa momenteel ook hoofdtrainer 
is van Corenos uit Roodeschool. Marco is 45 jaar, 
vader van drie kinderen, gehuwd en woonachtig in 
Groningen.

Het is augustus 1990 als de ouders van Marco be-
sluiten om te verhuizen van Oost-Souburg (Zeeland) 
naar Groningen. Marco’s vader is predikant van de 
Molukse gemeenschap en krijgt de stad Groningen 
als standplaats. Het gezin met vier kinderen vestigt 
zich in de stad Groningen, waar Marco nog woont. 
‘Na het overlijden van mijn vader in oktober 2007, 
zijn mijn moeder en zusjes weer teruggegaan naar 
Oost-Souburg. Mijn broertje en ik zijn hier achter-
gebleven. Mijn vrouw is een echte Groningse. Wij 
hebben samen drie kinderen: Jayliana (17), Danelso 
(15) en Asyera (11). Naast zijn hobby als voetbaltrai-

ner is Marco ook nog fulltime in dienst bij Vodafone-
Ziggo. ‘Ik bekleed daar de functie van Senior Order 
Fulfillment en houd mij daar voornamelijk bezig met 
het coachen van medewerkers en projecten’.

Voetbalcarrière 
In Oost-Souburg komt Marco uit voor v.v. RCS. 
Deze club staat bekend als de vroegere club van 
Danny Blind (Ajax) en de gebroeders Dennis en 
Gerard de Nooijer (o.a. Sparta, SC Heerenveen 
en Feyenoord). Zijn voetbaltalenten bleven in het 
Zeeuwse niet onopgemerkt.  De toenmalige BVO 
VC Vlissingen toonde belangstelling, maar Marco 
bleef zijn club RCS trouw. In Zeeland kwam Marco 
nog wel uit voor het Zeeuwse Elftal. In Groningen 
gaat Marco op zoek naar een voetbalclub en zijn 
keuze valt op GRC Groningen. Na twee seizoe-
nen maakt Marco deel uit van de A-selectie. Dat 
jaar volgt hij de studie Sportieve- en Recreatieve 
Activiteiten. Aangezien GRC op dat moment geen 
pupillenteams heeft, besluit Marco om stage te lo-
pen bij de v.v. Helpman. Uiteindelijk besluit Marco 
om ook bij de v.v. Helpman te gaan voetballen. De 
KNVB besluit dat Marco niet voor het 1e senioren-
team mag uitkomen, waardoor Helpman besluit 
om Marco als dispensatiespeler voor de A1 uit te 
laten komen. Na één seizoen maakt Marco alsnog 
de stap naar het 1e elftal. Momenteel draagt hij op 
zondag het Helpman-shirt als voetballer van het 
5e elftal. ‘Ik mocht van de toenmalige trainer Fred 
Roossien mijn debuut maken in het 1e elftal. Dat 
was voor ruim 1200 mensen. Het was een degra-
datiewedstrijd tegen Germanicus uit Coevorden’. 
Uiteindelijk speelt hij negen seizoenen in het 1e 
elftal. Zijn hoogtepunt als voetballer beleefde Mar-
co met de uitverkiezing voor het Molukse Elftal. ‘In 
die tijd speelden wij voornamelijk benefietwedstrij-
den tegen o.a. NEC en het Kleurrijk Elftal. Als enige 

MARCO PESIWARISSA
De nieuwe trainer van SV Bedum Vrouwen 1

Na het vertrek van Robert Eimers als trainer van de SV Bedum Vr1 moest er een nieu-

we trainer aangesteld worden. Die kwam er dan ook in de persoon van Bert Knapper. 

Helaas voor de dames haakte Bert Knapper alsnog af in de zomerstop, waarna een 

ware zoektocht begon naar een geschikte vervanger. Voor oud-trainer Robert Eimers 

het signaal om nogmaals Marco Pesiwarissa te benaderen of hij niet voor de groep 

wilde gaan staan. 
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amateurvoetballer zat ik met o.a. Denny Landzaat, 
Giovanni van Bronckhorst en Simon Tahamata 
(o.a. oud-Feyenoord en -Ajax) in de kleedkamer en 
speelden wij onze wedstrijden in verschillende sta-
dions. Het was een geweldige ervaring om daarvan 
deel uit te mogen maken’.

Trainerscarrière
Bij de v.v. Helpman begint Marco als pupillentrainer. 
Het trainerschap begint hij heel erg leuk te vinden. 
‘In die tijd trainde je 4 á 5 teams achter elkaar. Dan 
kwam je om 16.00 uur op de club en ging je om 
22.00 uur weer naar huis. Ik vond het leuk om de 
jeugd iets bij te leren. Als voetballer kreeg ik zelf heel 
veel Wiel Coerver-trainingen en daar had ik ook wat 
aan als trainer’. Bij de v.v. Helpman heeft hij vervol-
gens alle jeugdteams onder zijn hoede gehad. Na 
zijn ‘actieve’ voetbalcarrière wordt Marco door het 
bestuur benaderd om het 2e elftal te gaan trainen 
om vervolgens jaren later het 1e elftal onder zijn 
hoede te nemen. Bij de v.v. Helpman was hij even-
eens actief in de functie van Hoofd Jeugdopleidin-
gen. Naast het trainen van de senioren, keert Marco 
voor de tweede keer terug als damestrainer. Voor de 
Helpmandames breekt dan een succesperiode aan. 
In de drie jaar die daarop volgen, weet Marco samen 
met de dames van de 3e Klasse naar de Landelijke 
1e Klasse te promoveren. In zijn laatste seizoen bij 
de dames wist hij ook nog de bekerfinale te berei-
ken. Naast zijn functie als voetbaltrainer en Hoofd 
Jeugdopleidingen bij v.v. Helpman, was hij ook actief 
als trainer-coach bij SVMH 1 en 2, v.v. Heerenveen 2, 
s.v. Marum A1, f.c. Lewenborg o.17-1, v.v. Gorecht 2.

Nu SV Bedum
Marco kent CVVB en SV Bedum van de keren dat hij 
hier als trainer op bezoek was. Toen Robert en Chris 
hem benaderden, ging hij uiteindelijk toch overstag. 
Het beleid en de ambities van de damesafdeling 

spraken hem aan. Daarnaast trok de constructie, 
die Robert en Chris hem voorlegden, hem over de 
streep. ‘Ik zal doordeweeks de dames gaan trai-
nen en Robert zal de coaching op wedstrijddagen 
op zich nemen. Samen met Ewout zullen wij het 
1e damesteam onder onze hoede gaan nemen. Het 
damesvoetbal krijgt bij diverse amateurverenigingen 
steeds meer aandacht en terecht. SV Bedum heeft 
een van de grootse meiden- en damesafdelingen in 
het Noorden. Mooi om daar als trainer mijn steentje 
aan bij te kunnen dragen’. 

Visie over voetbal
‘Ik stap hier als damestrainer blanco in. De komende 
periode zal ik gebruiken om de groep beter te leren 
kennen en mijn manier van trainen en voetballen 
over te brengen. Ik hou van verzorgd voetbal van 
achteruit, dominant voetbal en zie de uitdaging om 
zowel het individu als het team beter te maken. 
Mijn trainingen zijn voor 80% wedstrijdgericht: zo 
zal een rechtsback bij een afwerkvorm bij mij bijna 
nooit afwerken. Dat doet zij in de wedstrijd ook niet. 
Ik denk en werk vanuit bepaalde spelprincipes en 
binnen dat kader wordt van de speelsters veel crea-
tiviteit gevraagd. Ik hamer op de trainingen veel op 
de te spelen speelwijze: hoe bouw je op tegen een 
tegenstander die inzakt, of die met de nr. 9 en bui-
tenspeler druk zet of met een nr. 9 en nr. 10 druk 
zet. Daar krijgen we in de competitie mee te maken. 
Door dit te trainen, zal je ook minder vaak voor ver-
rassingen komen te staan. Verder laat ik mijn elftal 
kennismaken met verschillende spelsystemen. Zo 
kun je tijdens een wedstrijd van systeem wisselen 
als de wedstrijd daarom vraagt, maar ook als je te 
maken krijgt met blessures’.

Doelstelling
‘TIPS voor TIPS; door veel en gericht te Trainen, de 
juiste Instelling van de groep te vragen, tijdens- en 
rondom de trainingen en wedstrijden Plezier te 
creëren en een goede Samenwerking tussen de 
spelers onderling en tussen spelers en begeleiding 
te realiseren, wil ik komen tot een goede Trainings-
opkomst, een goede Inzet van de groep op de 
trainingen en tijdens wedstrijden, uiteindelijk ook 
Prestaties behalen en een goede Sfeer rondom 
het team creëren. Dat alles bij elkaar zal uiteindelijk 
tot een succes moeten leiden’.

Tot slot: ‘Ik heb inmiddels de eerste training achter 
de rug en mijn eerste indruk is zeer positief. Ik ben 
heel hartelijk ontvangen door alle betrokkenen en 
zie een groep met heel veel potentie voor de toe-
komst. Ik schat dat wij in het linker rijtje zullen mee-
draaien en hopelijk voor minimaal een periodetitel 
kunnen gaan’. 
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BESTUUR SV BEDUM 2019-2020 

Jan-Jur Timmer, 
voorzitter

Richard Ahlers, 
bestuurslid technische zaken

Jelle Prins, 
secretaris

Anita de Jager-Bonder,
penningmeester

Vincent Geerling, 
voorzitter jeugdcommissie

Gurbe Laninga, 
bestuurslid commissies

André van Haag, 
bestuurslid accommodatie

Martin Broekmans, 
bestuurslid commerciële zaken
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“Een brede vereniging”, het thema voor dit jaar. Dit is 
zeker van toepassing op SV Bedum. Onze vereniging 
biedt voetbal aan voor elke leeftijdscategorie, dit be-
gint bij de mini’s en gaat door tot 65-plussers, voor 
zowel dames als heren, jongens en meisjes. 

Voetbal is voor iedereen, voetbal verbindt. Voetbal is 
plezier; voor spelers, fans, scheidsrechters, ouders, 
vrijwilligers en bestuursleden.

Wat heeft dit met financieel te maken zult u denken; 
dat zal ik u uitleggen: wil je kind graag voetballen, 
maar is er thuis te weinig geld? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden 
voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis 
te weinig geld is. 

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag 
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat 
kan alleen gedaan worden door een intermediair, 
bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal 
wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij 
of zij kent de spelregels en weet of je kind in aan-
merking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan 
je kind vaak al binnen drie weken sporten. 

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de 
buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen 
op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
(www.jeugdfondssportencultuur.nl).

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag 
op basis van de hoogte van het lesgeld en even-
tueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de 
aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons 
betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon 
voor attributen, die ingeleverd kan worden bij een 
winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer 
over vertellen.

Dus ook voor mensen die het niet “breed” hebben, 
is er toch de mogelijkheid om lekker te gaan voet-
ballen. Laat kinderen niet aan de zijlijn staan, 
meedoen is belangrijk!

Gegevens penningmeester
Anita de Jager
Postbus 20, 9780 AA Bedum
Email: penningmeester@svbedum.nl
IBAN. NL04 RABO 0305 8359 39 
BIC.  RABONL2U
K.v.K. nr.  58373357
Btw nr. NL8530.10.055.B01

Aanmelding nieuwe le-
den
Een nieuw (jeugd)lid meldt 
zich schriftelijk aan met ge-
bruikmaking van een aan-
meldingsformulier, deze is 
te downloaden vanaf de 
site van svbedum.nl of af te 
halen bij het wedstrijdsecre-
tariaat op het sportcomplex.  
Het lidmaatschap wordt 
voor een volledig voetbal-
seizoen aangegaan. (1 juli 
t/m 30 juni). Het volledig 
ingevulde en ondertekende 
aanmeldingsformulier dient 
samen met een kopie legitimatiebewijs (indien 
identificatie plichtig) en een pasfoto (bestemd voor 
de spelerspas) bij de ledenadministratie te worden 
ingeleverd. 
Het aanmeldingsformulier bevat een gedeelte waar-
mee machtiging voor automatische incasso van 
contributie en kosten van boetes wordt afgegeven.
 
Niet-spelende leden
De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt  
€ 60,00 per seizoen.  Een niet spelend lid heeft 
stemrecht tijdens de ledenvergaderingen en heeft 
vrije toegang tot de thuiswedstrijden. 

Inning contributie en boetes
Contributie en kledingbijdrage zijn bij aanvang van 
het seizoen en voor het gehele seizoen (ook bij tus-
sentijds stoppen) verschuldigd. 
Contributies en boetes worden automatisch vanaf 
de 25e van de desbetreffende maand geïncasseerd. 
Vooraf aan de incasso wordt er per mail een re-
kening gestuurd met het bedrag dat geïncasseerd 
wordt. Halfjaarbedragen worden geïncasseerd in de 
maanden augustus en januari, kwartaalbedragen in 
de maanden augustus, oktober, januari en april. Bij 

ANITA DE JAGER, PENNINGMEESTER
Financiële zaken SV Bedum
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betaling anders dan d.m.v. automatische incasso 
wordt € 10,00 administratiekosten in rekening ge-
bracht.

Clubkleding en spelerspas
De clubkleding (shirt, short, kousen en trainingspak) 
wordt door de vereniging per team verstrekt. Dit 
geldt ook voor de F-pupillen. Leiders en teamleden 
zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het 
eventueel wegraken van clubkleding. De kledingbij-
drage bedraagt € 22,- per jaar. Deze wordt verdeeld 
over 4 kwartalen en samen met de contributie in 
rekening gebracht. 
Clubkleding, trainingspakken, truien, tassen en wat 
men zoal niet meer krijgt uitgereikt van de vereni-
ging, blijven altijd in beheer van de vereniging en 
worden persoonlijk in rekening gebracht bij onjuist 
gebruik en, of vermissing. 
Voor de spelerspas wordt de desbetreffende leden 
eenmalig € 2,85 in rekening gebracht. Dit bedrag 
komt bovenop de eerste contributie van het seizoen. 

Regel bij betalingsachterstand.
Als er sprake is van een betalingsachterstand dan is 
de regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om de 
contributie te voldoen. Dit kan door het bedrag zelf 
over te maken op rekeningnummer NL04 RABO 0305 
8359 39 o.v.v. uw achternaam. Doet u dit niet dan 
verstuurt de penningmeester 1x een betalingsherin-
nering. Als u vervolgens niet binnen de gestelde ter-
mijn van de herinnering betaald, zal de vereniging 
ertoe overgaan u, totdat de contributie is voldaan, 
uit te sluiten voor het deelnemen aan wedstrijden 

en trainingen. Bij bijzondere omstandigheden kunt 
u natuurlijk altijd vooraf contact met de penning-
meester opnemen om tot een vergelijk te komen. 
Huishoudens met een inkomen onder een bepaald 
wettelijk sociaal minimum kunnen mogelijk een be-
roep doen op het participatie- of jeugdsportfonds.
Voor informatie: https://hethogeland.nl/hulp-bij-laag-
inkomen.html.

Stap over op automatische incasso!
Ik verzoek die leden die momenteel nog niet via au-
tomatische incasso betalen over te stappen op het 
automatisch incasseren. Dit kunnen zij kenbaar ma-
ken via het e-mailadres: contributie@svbedum.nl. 
Alle nieuwe leden zijn verplicht om de contributie 
automatisch te laten incasseren.

KNVB Boetes
Bij een waarschuwing/uitsluiting van een speler tij-
dens een wedstrijd, staking van een wedstrijd, fou-
tief ingevulde formulieren, niet opkomen dagen, etc. 
legt de KNVB de speler, de vereniging een boete op.
SV Bedum hanteert de regel dat elke KNVB-boete, 
ongeacht of die naar eigen mening of ieders mening 
wel of niet terecht is, door het lid, zoals vermeld op 
het KNVB-formulier moet worden voldaan. Als geen 
individueel lid door de KNVB is aangewezen maar 
het team dan zal de rekening naar de aanvoerder 
van het team verstuurd worden. De aanvoerder 
dient vervolgens bij zijn teamgenoten het geld te in-
nen en het bedrag over te maken op de rekening 
van de vereniging.

Tarieven contributie seizoen 2018/2019
Categorie Per jaar           Per half jaar Per kwartaal
Senioren & JO20 € 212,00 € 106,00  € 53,00
JO19 & JO18 / MO19 & MO18 (A- junioren)   € 150,00 € 75,00  € 37,50
JO17 & JO16 / MO17 & MO16 (B-junioren) € 132,00 € 66,00  € 33,00
JO15 & JO14 / MO15 & MO14 (C-junioren) € 132,00  € 66,00  € 33,00
JO13 & JO12 / MO13 (D- junioren)  € 122,00  € 61,00  € 30,50
JO11 & JO10 (E- junioren) € 122,00  € 61,00  € 30,50
JO9 & JO8 (F- junioren)  € 102,00 € 51,00  € 25,50
JO7 & JO6 (mini’s)  € 46,00 € 23,00  € 11,50
Dames € 212,00  € 106,00  € 53,00
Zaalvoetbal € 136,00  € 68,00  € 34,00
Walking Voetbal € 98,00  € 49,00  € 24,50
7 tegen 7 (volwassenen)  € 98,00  € 49,00  € 24,50
Reserve leden * € 98,00  € 49,00  € 24,50
Nietspelende leden ** € 60,00  € 30,00  € 15,00

*) Reserveleden mogen deelnemen aan trainingen en enkele wedstrijden. Als reserveleden structureel gaan deelnemen aan wedstrij-
den zal hun lidmaatschap automatisch omgezet worden naar een regulier lidmaatschap met de daarbij behorende contributie.
**) Nietspelende leden nemen in geen enkel vorm deel aan trainingen en/of wedstrijden.
Wijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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Club Boetes
De vereniging kan ook boetes opleggen o.a. voor 
verzuim bij het lopen van oud papier. De vereni-
ging zal de opgelegde boete incasseren bij de eerst 
volgende incassoronde na het opleggen van de 
boete. Indien de boete niet geïnd kan worden dan 
is de regel dat het lid zelf verantwoordelijk is om 
de boete te voldoen. Voor het niet lopen van oud 
papier, geldt dat een speler uitgesloten wordt van 
deelname aan wedstrijden tot het moment dat hij/
zij een regeling heeft getroffen voor het inhalen hier-
van.

Doorgeven van wijzigingen
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kun-
nen doorgegeven worden via de ledenadministratie 
op het e-mailadres: ledenadministratie@svbedum.
nl
Als u vragen heeft over de contributie, afschrijvingen 
en achterstanden dan kunt u die per mail stellen: 
contributie@svbedum.nl

U WORDT DRINGEND VERZOCHT UW JUISTE E-MAIL 
ADRES AAN DE LEDENADMINISTRATIE (ledenadmi-
nistratie@svbedum.nl) DOOR TE GEVEN.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 31 mei opgezegd te 
worden, Als men na 31 mei het lidmaatschap op-
zegt is er voor het gehele seizoen contributie ver-
schuldigd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient 
schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadministratie, 
doormiddel van het afmeldingsformulier, (deze is te 
downloaden op onze website).
Het adres is Postbus 20, 9780 AA Bedum of per 
mail: ledenadministratie@svbedum.nl

Toegangsprijs thuiswedstrijden 1e elftal
Losse toegangskaart € 4,00. Dit is inclusief pro-
grammaboekje.
Jeugd t/m 15 jaar gratis. 
Voor leden kost een programmaboekje € 1,00.

Clubblad “Langs de lijn”
Leden van de vereniging ontvangen het clubblad 
gratis. Voor niet leden is de prijs € 4,50 per seizoen.
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voor de volle honderd procent 
voortgekomen uit de diverse 
locaties van de RVBS. Via deze 
route heeft oud jeugdspeler van 
SV Bedum Roy Leicester een 
plek verdiend in de jeugdoplei-
ding van FC Groningen, waar hij 
dit seizoen in de JO15 speelt. 

Op dit moment is Dorian Wijlhuizen, keeper van 
JO10-1, de enige jeugdspeler van SV Bedum die 
geselecteerd is voor de trainingen van de RVBS.

SV Bedum stelt aan de RVBS haar accommodatie 
op de zondagmorgen beschikbaar. Daar staat te-
genover dat FC Groningen twee maal per jaar een 
themabijeenkomst voor het jeugdkader van SV Be-
dum verzorgt. Verder worden jeugdteams van SV 
Bedum uitgenodigd om gedurende het seizoen 
deel te nemen aan de wedstrijdmomenten van de 
RVBS. Voor beide partijen een mooie win-win situ-
atie.

Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl
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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

REGIONALE VOETBALSCHOOL FC GRONINGEN

Jonge talenten trainen bij SV Bedum
De Regionale Voetbalschool (RVBS) 
van FC Groningen zal in het seizoen 
2019-2020 voor het vijfde seizoen te 
gast zal zijn in Bedum. Vier jaar gele-
den werd de RVBS van FC Groningen 
opgestart en sinds het begin is SV Be-
dum één van de vier locaties waar de 
jonge, gescoute talenten van FC Gro-
ningen trainen. De samenwerking tussen FC Gro-
ningen en SV Bedum verloopt voor beide partijen 
positief en de samenwerking is weer met een sei-
zoen verlengd.

Het past bij de filosofie van FC Groningen om jonge 
kinderen in hun eigen omgeving te laten voetbal-
len. Spelers in de leeftijd tussen 7 en 11 jaar, blijven 
op die manier lid van hun eigen amateurvereniging, 
spelen en trainen daar ook en krijgen op zondag-
ochtend in hun eigen regio een extra training aan-
geboden door FC Groningen. De afgelopen vier sei-
zoenen is de onder-12 van FC Groningen telkens 
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RICHARD AHLERS, BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN 
Technische commissie mannen, vrouwen en zaalvoetbal

Het thema voor deze presentatiegids is “SV Bedum, 
een brede vereniging”. Mijn eerste gedachte was: 
“Dat is een makkie om over te schrijven”, want er is 
voldoende breedte qua omvang van de senioren. Dit 
jaar starten wij namelijk  met acht mannenteams, 
drie vrouwenteams, zes zaalteams, drie teams 7x7 
en twee Walking Football teams. Daarnaast beschik-
ken wij ook nog over een grote jeugdafdeling. 
Waar staan wij nu? Dit seizoen spelen wij bij de 
mannen met drie prestatieteams en bij de vrouwen 
met twee prestatieteams. De overige teams zullen 
vooral recreatief voetballen, waarbij de prestatie 
uiteraard niet uit het oog wordt verloren. Het doel 
bij de senioren blijft om alle prestatieve teams zo 
hoog mogelijk te laten voetballen, waarbij wij zoveel 
mogelijk gebruik maken van spelers, die opgeleid 
zijn in onze eigen jeugdopleiding. Door middel van 
gekwalificeerde trainers, goede faciliteiten, onder-
ling afgestemde gerichte oefenstof en een herken-
bare speelwijze willen wij deze doelen realiseren. 
De technische commissie zal op korte termijn wor-
den uitgebreid met diverse personen, die kunnen 
helpen om onze doelen te verwezenlijken. Op dit 
moment worden de gesprekken hierover gevoerd. 
Met SV Bedum 1 spelen wij dit jaar in de 2e klasse. 
Ons doel is om in het linker rijtje te staan en even-
tueel een periode te pakken. SV Bedum 1 bestaat 
uit een mix van ervaren spelers en een aantal jonge 
spelers, die nog maar één of enige jaren in onze 
hoofdmacht spelen. Het eerste team heeft bij aan-
vang van dit seizoen te maken met diverse gebles-
seerde spelers. Dit was afgelopen seizoen ook al het 
geval en heeft zeker invloed gehad op de degradatie 
naar de 2e klasse in het vorige seizoen. Maar tegen-
slag biedt ook weer nieuwe kansen. Vanuit de jeugd 
en het tweede stromen weer nieuwe spelers door, 
die zeker kwaliteiten hebben om belangrijke spelers 
voor onze hoofdmacht te worden. 
 Gezien de omstandigheden is het nu niet reëel om 
voor het kampioenschap te gaan, zoals twee seizoe-
nen geleden het geval was. Maar, de bal is rond en 
je weet het nooit. 
Ook dit seizoen staat SV Bedum 1 weer onder lei-
ding van Remy van der Wal, dit jaar geassisteerd door 
Frank Roorda (ex-speler van de eerste selectie). Sa-
men met de overige stafleden zullen zij er alles aan 
doen om dit seizoen tot een succes te maken. 
Bij SV Bedum 2 zien we twee nieuwe gezichten. 
Daar waar Jelmer Meinardi vorig seizoen als trainer/
coach verantwoordelijk was voor de promotie naar 
de reserve hoofdklasse, wordt het stokje overgeno-

men door Jeroen van Calcar en zijn assistent Eddy 
Koopman. Jeroen zal zichzelf verder voostellen in 
een andere bijdrage in deze presentatiegids. Voor SV 
Bedum 2 zal handhaven in deze klasse al een prach-
tige prestatie zijn. 
SV Bedum 3 staat wederom onder leiding van Berry 
Hoeksema, die ook afgelopen seizoen trainer/coach 
was. Dit team komt dit seizoen uit in de 2e klasse, 
dankzij het feit dat SV Bedum 4 vorig seizoen kampi-
oen is geworden. Een doel stellen is lastig, maar een 
plek in het linker rijtje zou een mooie start zijn in het 
eerste seizoen in deze klasse. 
SV Bedum 4 tot en met 8 komt uit in de 3e tot en met 
de 6e klasse, waarbij de nadruk voor velen meer op 
recreatie dan op prestatie is gericht. Vaak zijn deze 
teams gebouwd rondom een kern van vrienden of 
spelers, die al jaren met elkaar voetballen. De kunst 
is om ieder seizoen alle wedstrijden doorgang te la-
ten vinden, doordat de teams elkaar helpen. Afge-
lopen seizoen is dit goed gelukt; door vroegtijdige 
coördinatie werden spelers aan elkaar afgestaan, 
zodat ieder team voldoende spelers had om te kun-
nen spelen. Ook in het komende seizoen gaan wij 
er vanuit dat dit weer gaat lukken. Weer een mooi 
voorbeeld van “SV Bedum, een brede vereniging”. 
Naast de seniorenteams die actief zijn op de zater-
dag, zijn er nog drie teams actief op de vrijdagavond 
in de 7x7 competitie. Twee teams spelen in de 35+ 
competitie en één team in de 45+ competitie. Gezel-
ligheid voorop. Wellicht kan er net als vorig seizoen 
weer een kampioenschap worden behaald. Gezien 
de impact van een kampioenschap bij sommige 
teams gun ik hen dit van harte. 

SV Bedum speelt ook een prominente rol in het 
Walking Football. Met een mannen- en een vrou-
wenteam zijn wij redelijk uniek. Daar komt bij dat 
de mannen ook internationaal acteren. Vorig seizoen 
werd een uitstapje gemaakt naar Iran en als alles 
doorgaat komt de Iranese voetbaldelegatie nu onze 
kant op. De mannen trainen iedere woensdagoch-
tend onder leiding van trainer Nanko Kranenborg en 
de vrouwen op donderdagmiddag onder leiding van 
Jan van Woudenberg.
Ook voor de vrouwen is dit een seizoen met de no-
dige veranderingen. Spelers zijn opnieuw ingedeeld 
en er is een nieuwe trainer aangesteld bij SV Bedum 
VR1 in de persoon van Marco Pesiwarissa. Omdat 
Marco ook trainer is bij Corenos 1 kan hij niet de 
rol van coach vervullen. Dit zal dan ook wederom 
worden vervuld door good old Robert Eimers die 
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zijn sporen bij SV Bedum Vr1 al ruimschoots heeft 
verdiend. SV Bedum Vr1 komt dit jaar uit in de 3e 
klasse en bestaat grotendeels uit jonge vrouwen/ 
meiden die met veel inzet stappen willen maken. 
Doel is om bovenin mee te draaien en een periode 
te pakken. Promoveren naar de tweede klasse is 
toch het uiteindelijke doel. 
Vrouwen 2 staat onder leiding van Christiaan en Jan 
Oosterbeek. Dit duo zwaaide vorig jaar ook al de 
scepter bij dit team. Zij komen uit in de 4e klasse. 
Ook dit team bestaat uit deels jonge vrouwen/mei-
den, die de basis moeten vormen voor doorstro-
ming naar vrouwen 1. 

SV Bedum VR3 heeft dit jaar ook een nieuwe trai-
ner in de persoon van Stef Klugkist. Vorig jaar wer-
den zij nog getraind door Jan Woldijk, die in het 
komende seizoen een andere bijdrage gaat leveren 
aan onze club. Vrouwen 3 komt dit jaar uit in de 
5e klasse en miste afgelopen seizoen het kampi-
oenschap op een haartje. Binnen het vrouwen- en 
meisjesvoetbal kunnen we ook weer een beroep 
doen op Henk Jullens. Na wat omzwervingen is hij 
terug op het oude nest en gaat hij de coördinatie 
van de technische zaken oppakken. Henk is zeer 
ambitieus  en wil het meisjes/vrouwen voetbal 
naar een hoger niveau tillen. Henk wordt hierin on-
dersteund door de afdeling vrouwenvoetbal van de 
KNVB. Zij gaan onze vereniging doorlichten en zul-
len in samenwerking met een aantal afgevaardig-
den van de vereniging, een advies uitbrengen met 
als doel het meisjes/vrouwen voetbal op een hoger 
niveau te brengen. We hebben er alle vertrouwen 
in dat dit gaat lukken.
De zaalafdeling van SV Bedum wordt gecoördi-
neerd door Marcel Kuipers, die dit al jaren voor 

zijn rekening neemt. Daarbij trekt hij regelmatig 
zijn scheidsrechterpak aan om zaalwedstrijden te 
fluiten. Kortom, hij is de drijvende kracht achter het 
zaalvoetbal. Dit seizoen komen wij met zes zaal-
teams in actie. Het eerste team speelt als enige in 
de A-categorie (1e klasse). Veel spelers combineren 
zaal- met veldvoetbal of spelen in de zaal, omdat zij 
op zaterdag moeten werken. 

Zoals je kunt lezen is SV Bedum een vereniging waar 
je een leven lang kunt voetballen. Vanaf de mini’s 
tot aan het Walking Football op het niveau dat bij 
jou past, dat is onze core business. 
 Wat minstens zo belangrijk is wat achter de scher-
men plaatsvindt om te bewerkstelligen, dat ieder-
een kan voetvallen en gebruik kan maken van de 
geboden faciliteiten. Dit gaat  over de andere “brede 
vereniging”. SV Bedum mag zich gelukkig prijzen, 
dat zij kan beschikken over veel vrijwilligers. Ik wil u 
een aantal voorbeelden noemen. Spelers van diver-
se seniorenteams geven trainingen aan jeugdleden. 
Spelers van SV Bedum 1 lopen op zaterdagen mee 
bij jeugdteams en begeleiden/fluiten jeugdwedstrij-
den komend seizoen. Er worden wedstrijden geor-
ganiseerd en begeleid voor spelers van onder de 
23 om de overstap naar de senioren te verkleinen 
en het talent tijdig te belonen. Spelers van Walking 
Football houden de accommodatie schoon en halen 
oud papier op. Zij verlenen ook hand- en spandien-
sten bij diverse activiteiten. Er vinden uitwisselingen 
plaats met Duitse jeugdverenigingen en Walking 
Football in Iran met de hulp van vrijwilligers. Via de 
stichting Multi Functionele Accommodatie (MFA) 
nemen leden van SV Bedum het voortouw om 
een accommodatie te realiseren, waarvan diverse 
verenigingen, stichtingen en ondernemers gebruik 
kunnen maken. Er worden bardiensten gedraaid 
en ook ons prachtige clubblad en presentatiegids is 
een voorbeeld van vrijwilligerswerk. Ook wil ik de 
mensen van de diverse commissies niet vergeten 
te noemen. Zij regelen de kleding, de website, de 
sponsoring,het onderhoud van de accommodatie, 
drukken wedstrijdboekjes, draaien bardiensten bij 
bedrijvenvoetbal en organiseren activiteiten. Waar-
schijnlijk vergeet ik nog een aantal vrijwilligers en 
hun taken. Mijn excuus hiervoor. Wat wel duidelijk 
is in mijn verhaal is, dat SV Bedum leeft in de vol-
ledige breedte van de vereniging en dat moeten wij 
zo houden. Er zijn altijd weer nieuwe mensen nodig 
om een brede vereniging te blijven. Ik ben er van 
overtuigd dat wij die mensen ook vinden en bin-
den, want SV Bedum is meer dan voetbal. Het is met 
recht “een brede vereniging”.
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Gelukkig beschikt SV Bedum over een redelijke 
schare vrijwilligers, die wil fluiten. Een groot compli-
ment voor deze mannen en vrouwen, die de jeugd- 
en seniorenwedstrijden voor onze vereniging flui-
ten. Soms fluiten leden voorafgaand aan hun eigen 
wedstrijd nog een jeugdwedstrijd.  De voorgaande 
seizoenen zijn er vrijwillige jeugdscheidsrechters 
afgevallen, doordat het fluiten moeilijk was te com-
bineren met hun rol als jeugdbegeleider/-trainer 
en natuurlijk door bijbaantjes op de zaterdagoch-
tend. Bij de oudere garde gaat leeftijd op den duur 
ook een rol spelen en vallen er ook vrijwilligers af.

Onmisbaar
De drijvende kracht bij SV Bedum achter de 
scheidsrechters is coördinator Wim Heemstra. Hij 
heeft een pool van circa 35 scheidsrechters waar-
uit geput kan worden. Wim licht toe: “Hoe meer 
scheidsrechters, hoe minder ze wekelijks op hoe-
ven draven. Dat wordt door veel scheidsrechters als 
zeer prettig ervaren, merk ik. Ook zijn er gelukkig 
leden, die het prima vinden om wekelijks belan-
geloos te fluiten bij SV Bedum. Zij zijn onmisbaar 
voor de vereniging! Maar de toestroom van nieuwe 
scheidsrechters stokt. Terwijl ik best veel leden zie, 
waarvan ik denk ‘die zou best op zaterdag  eens 
een wedstrijd van de jongste jeugd kunnen fluiten. 
Nieuwe instroom van scheidsrechters is nodig. Dan 
blijft het voor mij ook leuk om de aanstellingen te 
coördineren.”

Waardering
Op vrijdagavond nog achter een paar scheidsrech-
ters aan voor de volgende morgen? Dat doet Wim 
liever niet! “Elke week op maandag begin ik om 
scheidsrechters te werven. Alles gaat via de app. Ik 
ken alle scheidsrechters persoonlijk en de individu-
ele benadering werkt goed. Naast de persoonlijke 

benadering bij het ‘aanstellen’ van de arbiters is 
ook de begeleiding en waardering cruciaal, wan-
neer ze eenmaal aan het fluiten zijn”, betoogt Wim. 
“Bij SV Bedum ben ik zeer regelmatig op de za-
terdagochtend aanwezig om beginnende en jonge 
scheidsrechters te begeleiden. Ik zie veel wedstrij-
den en praat met scheidsrechters voor en na afloop 
van wedstrijden. Ik merk dat ze dat  waarderen. En 
als er belangstelling is om een scheidsrechterscur-
sus te volgen, dan regel ik dat. Maar we zullen nie-
mand daartoe verplichten.”

Mogelijkheden
Er zijn meerdere mogelijkheden bij SV Bedum om 
een spelleider- / pupillenscheidsrechter cursus en/
of scheidsrechtercursus van de KNVB te volgen. 
Ook als men af en toe een wedstrijd zou willen flui-
ten bij onze jeugd of  belangstelling heeft om een 
cursus te volgen, dan kan men contact opnemen 
met de scheidsrechterscoördinator Wim Heemstra 
(wimheemstra@ziggo.nl). Ook kan men zich opge-
ven via de leider(s) van het eigen team.

Scheidsrechters bij SV Bedum, die zeer regelmatig 
fluiten, krijgen een tenue van de club. Alle scheids-
rechters kunnen voor en na de wedstrijd wat eten 
en drinken in de bestuurskamer en worden verder 
meegenomen in het vrijwilligersbeleid van de ver-
eniging.
Laten we er met elkaar in Bedum weer voor zorgen, 
dat we ook dit seizoen er in zullen slagen om bij 
alle wedstrijden, waarvoor de KNVB geen scheids-
rechter aanstelt, zelf weer een scheidsrechter aan 
te kunnen stellen, want een scheidsrechter is nog 
steeds een belangrijke pion in het voetbalspel.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN WAARDERING 
ARBITERS GEBORGD IN BEDUM

Scheidsrechter coördinator Wim 
Heemstra zoekt nieuwe instroom!
Elk weekend zijn er veel scheidsrechters actief op ons sportpark. Op drukke zater-

dagen zijn er soms 24 wedstrijden. Dat betekent ook 24 benodigde scheidsrech-

ters. En zonder scheidsrechter geen wedstrijd!
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In 1865 werd de eerste voetbalwedstrijd in Ne-
derland georganiseerd. De wedstrijd werd in En-
schede gespeeld tussen een team van Engelse tex-
tielarbeiders en een team met leden van de Britse 
delegatie uit Den Haag. 

In 1879 werd de eerste voetbalclub opgericht. Pim 
Mulier wordt beschouwd als de grootste propa-
gandist van het voetbal in Nederland. Het voetbal 
in Nederland werd lange tijd alleen op amateurni-
veau gespeeld. De KNVB was tegen betaald voetbal 
(net als SV Bedum!) en spelers die naar het buiten-
land vertrokken en daar betaald werden, werden 
geschorst voor het Nederlands Elftal. Negentig jaar 
na de eerste wedstrijd werd in 1954 dan toch het 
betaalde voetbal geïntroduceerd. De Nederlandse 
Beroepsvoetbalbond (NBVB) werd opgericht en 
buiten de KNVB om ging er een betaalde compe-
titie van start, waaraan tien clubs deelnamen. En-
kele maanden later erkende de KNVB het betaalde 
voetbal en tijdens een bijeenkomst op een hotel-
kamer in het Utrechtse Terminus (op 3 juli 1954) 
verzoenden beide bonden zich. Vanaf de invoering 
van het betaald voetbal leverden de betaalde clubs 
een strijd voor invoering van de Eredivisie. In het 
seizoen 1956/57 was het dan eindelijk zover. De 
Eredivisie (met achttien teams) werd het hoogste 
niveau van het betaalde voetbal. 

Aan deze geschiedenis van het voetbal zie je dat 
het lange tijd puur en alleen om het voetbal zelf 
ging en dat is natuurlijk nog steeds zo ! Ongeveer 
duizend (1.000) SV Bedum-leden trainen en voet-
ballen met veel plezier in de competitie en daar 
komt heel wat organisatie bij kijken! Daarvoor be-
schikken we over een legertje van breed inzetbare 
vrijwilligers, die heel veel werk verzetten in bij bij-
voorbeeld de kantine-, klaverjas-, scheidsrechters-, 
schoonmaak-, activiteiten-, oudpapier-, commer-
cieel-, kleding-, technische-, toernooi-, jeugd,- (en 
wellicht nog meer...) commissie. Een brede vrijwil-
ligersclub om trots op te zijn! Er is nog wel een 
kanttekening te plaatsen bij het thema; in enkele 
gevallen lijkt het er op, dat “SV Bedum, een brede 
vereniging” neerkomt op een in verhouding kleine 
groep  mensen. Raar, want een vereniging doe je 
immers samen! Zijn we aan de ene kant super trots 
op onze vereniging, we willen toch ook heel graag 
“een brede vereniging” zijn!

SV Bedum, een brede vereniging
SV Bedum, een brede vereniging
Mocht u na het lezen van dit artikel denken; ja ik 
wil ook onderdeel worden van die brede vereni-
ging, schroom dan niet om contact te zoeken met 
de contactpersoon van de genoemde commissies 
of ondergetekende. Want dat willen we toch alle-
maal; SV Bedum, een brede vereniging!

GURBE LANINGA, BESTUURSLID COMMISSIES
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Gezond leven
leuk maken

Kom jij ook
sporten bij de 

leukste sportschool 
van Bedum? 

Groepslessen
Fitness

Wellness
Personal Training
Voedingsadvies

Verbindingsweg 3, 9781 DA Bedum
06 152 629 87  •  info@mind-motion.nl  •  www.mind-motion.nl
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Wij zitten graag met onze sponsor om de tafel
• Wij voelen ons het kloppend hart van de vereniging

• Contact met onze sponsoren is voor ons heel belangrijk

• De vraag: wat speelt een rol in/bij besluitvorming

• En  wat is het beste advies? Kom met ons uw ideeën 
bespreken

Sponsering is maatwerk
• Maatwerk- kwaliteit en koersbepalend, daar gaan we voor

• Ondernemen doen we met elkaar

• Een advertentie

• Shirtsponsor

• Balsponsor

• Vrienden van paars 

• Uw steun en uw inbreng zijn belangrijk voor onze club.

Waar liggen Uw wensen als sponsor
• Wij als commerciële commissie hebben veel ervaring

• In het deskundig adviseren van mogelijkheden voor 
sponsering

• Wij willen de mogelijkheden voor Uw bedrijf, graag samen 
vorm geven

Goed voor elkaar zijn                                
• Wij maken de wensen van onze sponsor waar en bewaken 

ze ook

• Een oplossing begint bij de erkenning van het plan en met 
een reëel beeld het te volgen traject ingaan

Sponsering... kan het ook anders
• Eenvoud en gemak…. Hoe realiseer je dat?

• Vanuit onze functie is en wordt de website van SV Bedum, 
een steeds belangrijker manier om de belangen van de 
sponsor te promoten.

• In samenwerking met andere deskundigen proberen we 
onze website “zo” te maken dat alles goed ‘’ leesbaar” en 
“bereikbaar” is

DE COMMERCIËLE COMMISSIE

Martin Broekmans
050 301 21 29

Johan van de Veen
06 43 92 29 39

Joran Arends
06 10 45 58 45

Bé Dijk
050 301 37 75

Gonnie Smit
06 48 92 89 47
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Het thema van deze presentatiegids is SV Bedum, 
‘een brede vereniging’ en dan kun je eigenlijk niet 
om Massoud heen. Massoud is, vooral als je je een 
beetje in hem verdiept, de verpersoonlijking van 
onze ‘brede vereniging’. Hij is geboren op 23 januari 
1954 in Ghoochan, Iran, was docent aan een mid-
delbare school, maar vluchtte  vanwege politieke 
redenen ongeveer dertig jaar geleden uit zijn land, 
was eerst een paar jaar vluchteling in Pakistan en 
kwam uiteindelijk terecht in Groningen. Inmiddels 
woont hij vijf jaar in Bedum en is hij zowel binnen 
als buiten SV Bedum op heel veel fronten actief, op 
sportief, cultureel, kerkelijk en politiek gebied.

De afspraak voor een gesprek met Massoud wordt 
gemaakt op het Sportpark op een regenachtige 
donderdagochtend. Massoud komt, net als de in-
terviewer, druipend van de regen binnen. Het kal-
ken van de lijnen op de velden 2 en 3 moet nog 
maar even wachten, want met de regen heeft dat 
niet zoveel zin. Nog voordat het gesprek goed en 
wel begonnen is, gaat het al over de aanstaande 
komst van de ‘walking footballers’ uit Iran, begin 
september. Massoud heeft het er druk mee en 
voelt zich uiteraard verantwoordelijk na de zo ge-
slaagde reis van zijn groep naar Iran in 2018. 

In de vijf jaar dat Massoud met zijn vrouw in Be-
dum woont, is hij binnen SV Bedum steeds actiever 
geworden. Sportief speelt hij al vanaf de oprichting 
mee met de ‘Walking Footballers’ van Jan van Wou-
denberg en daarnaast is hij door Wim Heemstra 
al enkele jaren geleden gestrikt als scheidsrechter. 
Zoals veel van de ‘walking footballers’ is ook Mas-
soud bijna dagelijks op het sportpark te vinden als 
lid van de schoonmaakgroep. In het komende sei-
zoen neemt hij daarnaast de werkzaamheden rond 
het trekken van de lijnen op de velden van Bettus 
van der Horn over. 

Na deze uitgebreide introductie wordt het tijd om 
de man zichzelf eens te laten kwalificeren. Massoud 
zou zichzelf willen omschrijven als een “grenzeloos 
nieuwsgierige man, die alles wil weten en op zoek 

is naar de mens in iedereen” en hij voelt zich het 
best als hij iets kan betekenen voor de maatschap-
pij. Als hij zich nuttig kan maken, voelt hij zich vol-
daan. Al vroeg in zijn leven verloor hij drie van zijn 
broers en mogelijk heeft dat ertoe bijgedragen, dat 
het vechten voor vrijheid en rechtvaardigheid in 
zijn karakter ligt besloten. 

Op de vraag of hij zich Nederlander of Iranees 
voelt, kan hij logischerwijze niet gemakkelijk een 
antwoord geven; tenslotte heeft hij zijn wortels in 
Iran, maar woont hij inmiddels al weer dertig jaar in 
Nederland. Zijn niet aflatende inzet voor de uitwis-
seling van Nederlandse en Iranese walking footbal-
lers illustreert mooi, hoe hij door het zoeken naar 
overeenkomsten in verschillende culturen probeert 
de verbinding te maken en bruggen te slaan tussen 
mensen.

Zo komen we op een activiteit, die niet zo gemak-
kelijk te benoemen is, maar die voor de ‘brede ver-
eniging’ die SV Bedum wil zijn van groot belang 
is, namelijk het betrekken van nieuwkomers bij de 

INTERVIEW MASSOUD DJABANI

Natuurlijk weet iedereen dat negen leden van de ‘walking football’ tak van SV Be-

dum vorig jaar naar Iran zijn geweest. En natuurlijk weet nagenoeg ook iedereen, 

dat de grote initiator van deze uitwisseling ‘onze’ Massoud Djabani is geweest. Maar 

wie is Massoud eigenlijk? 



29

vereniging.  Massoud ziet deelname aan de activi-
teiten van de vereniging (als vrijwilliger en als voet-
baller) als een laagdrempelige vorm van integratie, 
want ”je kunt samen zijn zonder te praten, maar 
door samen bezig te zijn; hierdoor komt er ruimte 
voor contacten en dat is ontzettend belangrijk voor 
het verkrijgen van een thuisgevoel. Pas daarna kun 
je over participatie praten”. Ook hiervoor zet Mas-
soud zich in en dat heeft inmiddels geleid tot de 
aanmelding van een aantal nieuwkomers, zowel 
mannen als vrouwen, bij het ‘Walking Football’, 
terwijl anderen zich daar nog op beraden. Gezien 
het grote aantal nieuwkomers in Bedum, ongeveer 
200, liggen daar dus nog mogelijkheden.

De brede activiteiten van Massoud. Zoals al aange-
geven is Massoud niet alleen bij SV Bedum maar 
ook elders actief. Sinds een half jaar is hij lid van 
de Adviesraad Het Hogeland, die de gemeenteraad 
en de gemeente adviseert op het gebied van de 
meest uiteenlopende maatschappelijke aspecten. 
Hij is actief in de kerkelijke gemeente van de PKN, 
hij verbouwt zijn eigen groenten op zijn volkstuin 
en is actief lid van de SP.

Gevraagd naar de betekenis van SV Bedum voor 
de samenleving wordt Massoud enthousiast. Het 
belang van de voetbalvereniging in de maatschap-
pij moet niet worden onderschat. Door het voet-
bal kom je heel gemakkelijk met alle lagen van de 
maatschappij in contact, terwijl andere organisaties 
vaak maar een deel van de maatschappij beroeren. 
Hele gezinnen, jong en oud verbinden zich rond de 
bal, bij SV Bedum kun je alles vinden wat je nodig 
hebt, op zaterdag zie je alle lagen van de bevolking 
van Bedum op het Sportpark.

Gevraagd naar de belangrijkste motivatie voor Mas-
soud om zich voor de maatschappij in zijn alge-
meenheid en voor SV Bedum in het bijzonder in te 
zetten, geeft hij als antwoord dat voor hem de be-
grippen samenwerking en solidariteit het allerbe-
langrijkste zijn. Dat vindt hij prachtig. En als je ook 
maar even de kans krijgt om met hem in gesprek te 
zijn, heeft hij je daar binnen de kortst mogelijke tijd 
van overtuigd, een voorbeeld voor velen.

Nagekomen bericht: Een week na dit gesprek blijkt 
dat het bezoek van de Iranese Walking Footballers 
overigens op losse schroeven is komen te staan. 
De benodigde visa voor de reis naar Nederland zijn 
voorlopig geweigerd en daarmee is in ieder geval 
duidelijk, dat het bezoek nog niet is geweest ten 
tijde dat u dit leest. Hopelijk komt van uitstel geen 
afstel.

Over Massoud Djabani
(Bron: www.bedumer.nl/site/Evenementen/
Uitnodiging-voor-NATAFELEN-MET-MASSOUD-
tijdens-Colourful-Bedum.html)
Massoud Djabani werd in 1954 te Ghoochan in 
Iran geboren. Hij was er werkzaam als docent, 
tot hij enkele jaren na de Iraanse Revolutie 
vanwege verzet tegen het dictatoriale regime 
zijn land moest verlaten. Uiteindelijk werd hij 
in 1987 door de Verenigde Naties als politiek 
vluchteling uitgenodigd naar Nederland te ko-
men.
Over zijn levenservaringen in Iran schreef hij 
twee boeken: 
- Psychologie van geweld en terreur 
- Sekte.

In Groningen was de schrijver dertien jaar 
werkzaam als onderwijzer eigen taal en cul-
tuur, tegelijkertijd studeerde hij orthopedago-
giek en interculturele pedagogiek.
Rond deze periode werden door hem enkele 
stichtingen opgericht, waaronder de sociaal-
culturele stichting Payam en de interculturele 
stichting Rahai, waarvoor hij diverse projecten 
opzette.
In 2005 ontving Massoud Djabani een Konink-
lijke Onderscheiding voor zijn activiteiten en 
inzet als bruggenbouwer voor de multicultu-
rele samenleving.

Op basis van zijn eigen ervaringen als inbur-
geraar en het jarenlang begeleiden van vluch-
telingen, ontwikkelde hij vanuit praktische ken-
nis integratieprojecten die direct uitvoerbaar 
zijn. Één van zijn projecten, de Interculturele 
Seniorentour, is met groot succes in 2008 ge-
start en telt inmiddels (in 2010) 190 enthousi-
aste deelnemers uit 23 verschillende culturen.
Na jarenlange vrijwillige inzet voor mens en 
maatschappij bundelde de schrijver in januari 
2009 zijn kennis en energie in de vorm van 
een eigen intercultureel training- en advies 
centrum, ITAC, om dagelijks zijn inzichten als 
ervaringsdeskundige in de praktijk te kunnen 
uitvoeren. In diverse steden in Nederland ver-
zorgt hij lezingen, workshops en trainingen op 
het gebied van interculturele communicatie, 
integratie, traumaverwerking en preventie ra-
dicalisme/terrorisme.
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Waar in december 2014 voor de mannen, die in 
Walking Football geïnteresseerd waren een eerste 
training op het programma stond, was dat voor de 
vrouwen pas in het voorjaar van 2017. Het Walking 
Football voor mannen heeft ondertussen een hele 
vlucht genomen, maar dat geldt nog niet voor het 
Walking Football voor vrouwen. Dat is niet vreemd, 
wanneer je weet dat het damesvoetbal door de 
FIFA pas in 1971 werd toegestaan en geaccepteerd. 
Dat betekent dat het vrouwenvoetbal nog geen 
veertig jaar een tak aan de wereldwijde voetbal-
boom is. Dat betekent ook dat de oudere dames 
binnen SV Bedum de ruimte krijgen om te voetbal-
len wat vroeger nooit kon of mocht. Die mochten 
toen geen sport beoefenen waar ze nu op latere 
leeftijd heel veel plezier aan beleven. Iets wat ik 
een aantal maanden geleden meemaakte, toen 
ik als gastspeler een training van de dames mee 

mocht maken. Dit omdat ik door Walking Football-
coördinator Jan van Woudenberg werd gevraagd 
of ik voor het clubblad Langs de Lijn een artikeltje 
wilde schrijven over de dames, die binnen SV Be-
dum het voetbal beleven als waren ze nog in hun 
jonge jaren. 

Er waren op deze laatste donderdag in juni een 
paar ‘stars’ van de in totaal twaalf dames afwezig. 
Voor de groep die wel aanwezig was, had trainer 
Jan van Woudenberg eerst een ‘praatrondje’ op het 
programma staan. Een rondje waarbij de dames el-
kaar de laatste nieuwtjes en roddels konden vertel-
len, voordat er aan het serieuze werk, de training, 
werd begonnen. Maar het eerste rondje werd ge-
volgd door een tweede, omdat nog niet alle nieuw-
tjes waren verteld. Na deze tweede ronde werden 
er enkele pass-trapvormen uitgevoerd, waaraan 

Walking Football wordt binnen 
SV Bedum breed gedragen
‘SV Bedum een brede vereniging’ is het thema dat dit seizoen in de Presentatiegids naar voren 
komt. Een thema waar het Walking Football voor zowel mannen als vrouwen absoluut een onder-
deel van is.

Staande van links naar rechts:
Gea Rijk, Zwanny van den Berg, Wia Schuitema, Marie Louise Boneschansker, Lies Sikkens.

Knielend van links naar rechts: Janny Hoeksema, MariAnne van Beek, Martha Arkema.
Op de foto ontbreken Ria Rode, Gerrie Leemhuis en Damia Hayal 
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zichtbaar was dat er enkele dames waren, die in 
hun jongere jaren wel degelijk hadden gevoetbald. 
Zo vielen de namen van PWC, Blauw Geel’15. Help-
man en Gorecht en kwamen de namen van Een-
rum, Velocitas, Zeester en Noordpool voorbij als de 
ploegen waar men tegen in actie kwam. 
Na de oefeningen met bal was er uiteraard tijd voor 
een partijspel, waaruit bleek dat het overspelen bij 
de dames al goed verzorgd was. Wanneer je be-
denkt, dat men in Bedum in 2017 met het Walking 
Football voor dames is begonnen, dan verdient het 
alleen maar respect hoe er door de vrouwelijke 
‘Stars’ gespeeld wordt. Wat mij verder opviel in het 
partijspel was, dat de acceptatie bij de dames naar 
elkaar toe vele malen groter is dan bij mannen. Wil 
bij de mannen iemand nog weleens uit zijn plaat 
gaan, wanneer een teamgenoot een fout begaat, 
bij de vrouwen die in Bedum samen een balletje 
trappen is dat volstrekt uitgesloten. Gewoon el-
kaars fouten accepteren en over gaan tot de orde 
van de dag is het motto. 

Na de training was er tijd voor een kopje koffie en 
werd de training geanalyseerd, waarbij het verschil 
tussen trappen met de wreef en het met de punt 
schieten aan de orde kwam. Mooi om te horen hoe 
de dames dit thema benaderden, waarbij er dames 
waren, die de bal met de punt van de schoen weg 
poeieren toch wel prettig vonden. Zo werd het voor 
iemand, die al ruim vijftig jaar tegen een bal trapt, 
een bijzondere training. Een training die direct ook 
liet zien dat SV Bedum inderdaad een vereniging 
is die breed denkt. Want het vrouwenvoetbal mag 
dan de laatste jaren een groeispurt beleven, dat 
geldt nog niet voor het Walking Football voor vrou-
wen. Daar is SV Bedum dus één van de pioniers 
in en laat zien dat het een vereniging is, die ook 
op het gebied van deze tak aan de voetbalboom 
breed denkt en dat zeker zal blijven doen. 

 

 

 

 

tel: 050 - 3013862 

vakkundig herstel van 
aardbevingsschade  

Bedum 
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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
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Vincent Geerling begint dit seizoen aan zijn vijfde 
jaar als voorzitter van de Jeugdcommissie. Daar-
naast bekleedt hij ook de functie van Coördinator 
Jeugdopleiding. Onder zijn leiding heeft de jeugd-
afdeling zich de laatste seizoenen ontwikkeld tot 
een waar uithangbord voor de hele vereniging. 
Met hem nemen we de stand van zaken binnen de 
jeugdafdeling door.

Certificering Lokale Jeugdopleiding
In mei 2019 kreeg de jeugdopleiding van SV Bedum 
uit handen van KNVB-afgevaardigde Henk Hoiting 
het certificaat Lokale Jeugdopleiding uitgereikt. SV 
Bedum behoort daarmee tot een selecte groep 
voetbalverenigingen die de status Lokale Jeugd-
opleiding hebben ontvangen. Van de ruim 2600 
voetbalverenigingen in Nederland beschikken iets 
meer dan 100 clubs over een KNVB-certificaat voor 
hun jeugdopleiding. 
Vincent Geerling vertelt hoe de certificering tot 
stand is gekomen. “Vorig seizoen heeft de jeugdop-
leiding van SV Bedum het Kwaliteit & Performance 
Programma van de KNVB doorlopen. Met adviseurs 
van KNVB en adviesbureau NMC Bright hebben we 
een traject afgewerkt waar de hele jeugdopleiding 
van SV Bedum op meer dan 65 punten in kaart is 
gebracht en beoordeeld. In dat kader hebben we 
ook de jeugdbeleidsplannen van SV Bedum her-
schreven en deze zijn in het programma meege-
nomen. Na een audit met medewerkers van de 
KVB en NMC Bright bleek dat onze jeugdopleiding 
op bijna alle punten in ruime mate voldoet aan de 
kwaliteitseisen die de KNVB stelt om de status Lo-
kale Jeugdopleiding te krijgen. Daarna hebben we 
in een review met diverse mensen uit de voetbal-
lerij besproken hoe we bepaalde zaken nog beter 
kunnen aanpakken.”

Beleidsplannen jeugdafdeling
Geerling legt uit dat het behalen van de certificering 
niet zo maar uit de lucht is komen vallen. “De certifi-
cering is de beloning voor een proces waar we bin-
nen de jeugdafdeling jaren aan gewerkt hebben. Ik 
heb in 2015 de functie van voorzitter van de jeugd-
commissie op mij genomen en sinds die tijd zijn er 
veel zaken ten goede veranderd. De scheiding die 
we gemaakt hebben binnen de jeugdafdeling tus-
sen het organisatorische en voetbaltechnische deel 

“KNVB-status Lokale Jeugdopleiding beloning 
voor ontwikkelingen jeugdafdeling SV Bedum”

is een goede zet geweest. Binnen 
de jeugdcommissie hebben we een 
groep capabele en betrokken perso-
nen die zich bezig houden met het 
faciliteren van het jeugdvoetbal bij 
SV Bedum. De jeugdcommissie heeft 
het Algemeen Jeugdbeleidsplan dan 
ook opgesteld. Het Technisch Hart Jeugdopleiding 
SV Bedum, kortweg THJ, houdt zich bezig met het 
ontwikkelen, uitdragen en uitvoeren van het voet-
baltechnisch beleid binnen de jeugdopleiding. Met 
Jelmer Meinardi en Remy van der Wal hebben we 
veel voetbal know-how en ervaring. Beide mannen 
zijn echte verenigingsmensen en al jaren verbon-
den aan de club. Vanaf het moment dat we zijn ge-
start met het THJ maken zij er samen met mij deel 
van uit en dat zorgt voor een stabiele basis voor 
onze jeugdopleiding. De visie en werkwijze voor 
onze Jeugdopleiding hebben we de laatste jaren 
verder ontwikkeld en op basis van onze ervaringen 
steeds concreter gemaakt. Met de manier waarop 
we nu werken in onze jeugdopleiding zijn we erg 
tevreden en hebben we vastgelegd in ons Voetbal-
technisch Jeugdbeleidsplan.”

Jeugdopleiding in de lift
De jeugdopleiding van SV Bedum staat er op dit 
moment erg goed voor. Aan het eind van het vo-
rig seizoen waren alle jeugdtrainers voor het sei-
zoen 19-20 al vastgelegd. Geerling is erg trots op 
alle jeugdtrainers die actief zijn bij SV Bedum. “Dit 
seizoen zijn er ongeveer 50 jeugdtrainers actief in 
onze jeugdopleiding die de trainingen voor onze 
30 jeugdteams en de keepers verzorgen. Op een 
enkeling na zijn dat allemaal trainers die zelf bij 
SV Bedum voetballen of hebben gevoetbald en 
dus een sterke binding met onze vereniging heb-
ben. Vanuit het THJ zijn we erg actief met het op-
leiden van onze jeugdtrainers. Zo hebben we zelf 
onze cursus “Jeugdtrainer SV Bedum Onderbouw” 
ontwikkeld, organiseren we jaarlijks meerdere the-
mabijeenkomsten en proberen we zoveel mogelijk 
specifieke kennis te delen met onze jeugdtrainers. 
In onze ogen is dat de enige manier om de jeugd-
opleiding naar een hoger niveau te tillen. Betere 
trainers betekent betere trainingen en dus ook be-
tere ontwikkelingsmogelijkheden voor onze jeugd-
voetballers.”

VINCENT GEERLING, VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE
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Als je het niveau waarop de hoogste jeugdteams 
actief zijn als maatstaf mag nemen dan staat SV 
Bedum er de laatste seizoen steeds beter voor. 
“In het seizoen 2015-2016 hadden we een enkel 
jeugdteam die op hoofdklasse niveau actief was. 
Nu spelen al onze hoogste jeugdteams minimaal 
op hoofdklasse niveau en onze JO17-1 en JO13-1 
zelfs op divisieniveau. Ook de teams die daarach-
ter zitten spelen nu allemaal op een goed niveau. 
Dat heeft er toe geleid dat SV Bedum vorig seizoen 
op plek 146 stond in de Top200 van amateurver-
enigingen in Nederland.” Maar de voorzitter van 
de jeugdcommissie kijkt veel breder. “We zien de 
laatste seizoenen dat er steeds minder verloop is 
bij onze jeugdteams. We weten tegenwoordig onze 
jeugdleden steeds langer aan ons te binden, ook 
de jeugdspelers die in de lagere teams uitkomen. 
Blijkbaar heeft de oudere jeugd het ook erg naar 
hun zin bij ons. Zo hebben we dit seizoen vier o19- 
en vier o17-teams. Dat is bij mijn weten al heel 
lang niet meer voorgekomen. Naast het aanbie-
den van trainingen en wedstrijden organiseren we 
ook veel activiteiten voor onze jongere jeugd. We 
bieden onze oudere jeugdleden de mogelijkheid 
om zich behalve als voetballer ook op ander vlak 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld door actief te wor-
den als scheidsrechter of jeugdtrainer. Verder zijn 
we, mede dankzij onze Facebook-beheerder Anno 
Loonstra, erg actief op social media. We laten zo 
zijn wat we allemaal doen en organiseren bij SV 
Bedum. Daarmee zetten we onze vereniging posi-
tief op de kaart, het valt op en dat trekt ook weer 
nieuwe jeugdleden.”

Nieuwe jeugdleden en sponsors
De aanwas van nieuwe jeugdleden in de afgelopen 
maanden is iets waar Vincent Geerling erg enthou-
siast over is. “De afgelopen seizoenen bleek al dat 
er veel animo is voor het mini-pupillenvoetbal bij 
SV Bedum. Na de Open Training van afgelopen mei 
werden we overstelpt met nieuwe aanmeldingen 
bij de jongste jeugd. Bij de mini’s, JO8, JO9 en JO10 
hebben we sinds die Open Training ruim veertig 
nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Het is 
nu aan de jeugdafdeling om te zorgen dat al deze 
nieuwe leden het naar hun zin hebben bij ons en 
zo lang mogelijk willen blijven voetballen.”

De verdere groei van de jeugdafdeling moet al-
lemaal wel behapbaar blijven. Niet alleen omdat 
het een groter jeugdkader vergt maar ook op fi-
nancieel vlak vergt een goede jeugdopleiding in-
vesteringen. “Afgelopen seizoen hebben we vanuit 
de jeugdafdeling het “Sponsorplan Jeugdopleiding 
SV Bedum” opgesteld. In samenwerking met de 
Commerciële Commissie hebben we presentaties 
verzorgd en bedrijven benaderd om onze jeugdop-
leiding te ondersteunen. Dat heeft er toe geleid dat 
we Problicity voor drie seizoenen als hoofdsponsor 
van de jeugdopleiding hebben kunnen vastleggen 
en daarnaast in eerste instantie ook een viertal be-
drijven als co-sponsor. Door de steun van deze be-
drijven kunnen we blijven investeren in een goede 
opleiding voor elke jeugdspeler van SV Bedum.”
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Speerpunten voetbalplezier en ontwikkeling
Het opstellen van de beleidsplannen voor de 
jeugdafdeling betekent niet dat er nu achterover 
geleund kan worden. Integendeel. Vincent Geer-
ling schetst de ambities die de jeugdafdeling 
heeft. “De belangrijkste redenen dat kinderen bij 
SV Bedum willen voetballen zijn dat zij met ple-
zier willen voetballen en dat zij zich als voetbal-
ler willen ontwikkelen. Wij willen jeugdvoetballers 
op een pedagogisch en didactisch verantwoorde 
manier als voetballer beter maken. Daarvoor moet 
er een veilige en leerzame omgeving gecreëerd 
worden waarin onze jeugdspelers ook hun sociale 
vaardigheden kunnen ontwikkelen. We zijn dan 
ook erg blij dat we Patricia Posma aan ons heb-
ben weten te binden als sportpedagoog. Zij kan 
met haar ervaring het jeugdkader ondersteunen 
maar zal ook een rol krijgen bij de begeleiding van 
onze jeugdspelers indien dat wenselijk is.”

De jeugdopleiding heeft voor het nieuwe seizoen 
ook een aantal speerpunten waar het THJ zich 
op zal focussen. “Het opleiden van onze jeugd-
trainers heeft een hele hoge prioriteit binnen het 
THJ. Daarnaast willen we dit seizoen ook het voet-
baltechnisch beleid zoals we dat beschreven heb-
ben verder implementeren. Bij de beleidsplan-
nen hebben we een document geschreven met 
11 spelprincipes die door de hele jeugdopleiding 
leidend moeten zijn hoe we bij SV Bedum wil-
len voetballen. Vanaf de jongste jeugd gelden een 

paar spelprincipes die we naarmate de jeugdspe-
lers ouder worden steeds meer uitbreiden. In de 
oudste leeftijdscategorie moeten spelers bekend 
zijn met alle spelprincipes zodat de overstap naar 
de senioren prestatieteams succesvoller moet 
zijn.”
Ook Vincent Geerling zelf is nog steeds ambiti-
eus over zijn taken binnen de jeugd. “Een bekend 
voetbalgezegde luidt dat een bepaald niveau ha-
len niet moeilijk is, een hoog niveau lang volhou-
den juist wel. We willen nog steeds stappen ma-
ken binnen onze jeugdopleiding. We hopen daar 
meer mensen binnen de vereniging enthousiast 
voor te krijgen die ook een steentje bij willen dra-
gen.”

Over het enthousiasme van Vincent Geerling zelf 
hoeven we ons geen zorgen te maken. Hij beleeft 
nog steeds veel plezier aan zijn functies binnen 
de vereniging. “Er zit inderdaad veel tijd in wat ik 
voor de vereniging doe. Maar ik streef altijd het 
hoogste niveau naar en zet mij graag in om de 
zaken voor onze jeugdvoetballers goed op orde te 
hebben. Elke woensdag sta ik zelf als trainer van 
de mini-pupillen op het veld. Wekelijks ervaar ik 
hoeveel plezier kinderen aan voetbal kunnen be-
leven en dat is uiteindelijk mijn grootste drijfveer 
waarvoor ik het allemaal doe.”



Selectie SV Bedum 1

Zittend: Mark van der Molen, Anne Jits Sybesma, Richard de Boer, Frank Langedijk, Julian Walraven, Jos Broekmans, Soeratmin Venema, Timo Laninga, Stijn Hekstra, Wilco Stolwijk.
Staand 1e rij: Frank Roorda (assistent trainer), Jochem Dijk (verzorger), Nigel Bakker, Thijs Helder, Remy van der Wal (trainer), Jordy van Haag, Hakim Agdach, Luc Kuiper, Martijn van der Wal (keepertrainer), Johan van der Veen (materiaal).

Bovenste rij: Roel van Dijken (teammanager), Nick Boelhouwer, Lennart van Ginkel, Stef Klugkist, Nick Oostmeijer, Mark Kruizinga, Jake Smit, Tom van Dijk, Albert Niemeijer (materiaal).

De volgende personen ontbreken op deze foto: Klaas van der Berg (verzorger), Bart Apotheker, Joachim Belga, Rutger Bulthuis (grensrechter). 
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Sinds het seizoen 20017-2018 wordt het eer-
ste elftal van SV Bedum aangemoedigd door 
een groep fanatieke supporters. De groepe-
ring bestaat uit jeugdspelers van SV Bedum 
die bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal 
luidruchtig aanwezig zijn. De groep SV Bedum 

Fanatics presenteert zichzelf tijdens wedstrijden als 
de “Purple Army”. 

Ze ondersteunen het vlaggenschip van onze ver-
eniging door vocaal aanwezig te zijn en maken 
daarbij ook gebruik van de ondertussen bekende 
groene kliko, die ze als trommel gebruiken. Het 
afgelopen seizoen zijn ze een inzamelactie gestart 
door huis-aan-huis lege statiegeldflessen te verza-
melen zodat ze ook een eigen trommel konden 
kopen. De trommel kon aan het eind van vorig 
seizoen al ingezet worden voor nog meer tifosi-
beleving. Daarnaast hebben ze sinds afgelopen 
seizoen, naast hun eigen gemaakte spandoek, ook 

SV Bedum Fanatics

hun eigen supporters vlag. Af en toe werd er zelfs 
(op verantwoorde wijze) vuurwerk afgestoken bij 
de wedstrijden. Alles om een echte voetbalsfeer te 
creëren bij de wedstrijden van SV Bedum 1.

De laatste uitwedstrijden van vorig seizoen waren 
de Fanatics ook aanwezig bij de uitwedstrijden van 
het eerste team. Ondanks de enthousiaste aan-
moedigingen heeft dat helaas niet geleid tot klasse 
behoud in de eerste klasse. Maar de eerste elftal-
spelers hebben meerdere keren hun waardering 
voor de trouwe supporters geuit.

Ook dit seizoen zullen de jonge SV Bedum-voet-
ballers zich bij thuiswedstrijden weer verzamelen 
schuin achter het doel van de tegenstander. Onder 
leiding van capo Jonne zullen ze het eerste elftal 
weer ondersteunen en het elftal van trainer Remy 
van der Wal met hun sfeeracties naar de drie pun-
ten toe schreeuwen.
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IEDERE WERKDAG GEOPEND TOT 20.00 UUR!

SCOREN DOE JE BIJ:

met bijna alle bekende sportmerken oa:
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Elke woensdagmiddag trainen de mini-pupillen van 
SV Bedum van 16.00 tot 17.00 uur. De mini pupillen 
zijn de jongste voetballende leden van SV Bedum 
en zijn jongens en meisjes die zijn geboren in 2013, 
2014 of zelfs 2015. Onder leiding van de trainer Vin-
cent Geerling krijgen deze kinderen hun eerste ken-
nismaking met het voetballen.

Opleidingsvisie
Bij de mini-pupillen draait alles om spelplezier en 
de kinderen spelenderwijs zelf laten ontdekken wat 
voetbal inhoudt. Het belangrijkste daarbij is om hen 
te laten wennen aan een bal die ze met hun voeten 
moeten voortbewegen. Voorwaarde is om kinderen 
die voor het eerst voetballen het zo leuk mogelijk te 
laten vinden en op ze op hun eigen niveau te laten 
ontwikkelen. Door te zorgen dat hun eerste ervaring 
met voetbal plezierig is, hopen we kinderen voor 
lange tijd aan onze vereniging te kunnen binden.
Een mini-pupillentraining bestaat uit meerdere 
oefenvormen rekening houdend met de beperkte 
duur dat een kind van 4, 5 of 6 jaar oud zijn of haar 
aandacht ergens bij kan houden. 

Enthousiaste groep kinderen
Aan het begin van seizoen 19-20 zijn er al sowieso 
12 mini-pupillen, zowel jongens als meisjes, die lid 
zijn van SV Bedum. De ervaring leert dat er gedu-
rende het seizoen steeds meer mini’s bijkomen. Een 
goed teken dat kinderen het leuk vinden om bij SV 

Bedum te trainen met hun leeftijdsgenootjes. 
Elke woensdagmiddag straalt het enthousiasme er 
bij de kinderen weer van af. Sommige spelertjes tel-
len de dagen zelfs af dat ze weer naar voetbaltrai-
ning mogen. Ruim voor 16.00 uur staan de eerste 
voetballertjes al op het veld om al met een bal be-
zig te zijn. Nieuwe kinderen worden meteen in de 
groep opgenomen en alle kinderen gaan leuk met 
elkaar om. Een training wordt altijd centraal gestart 
in de middencirkel met een praatje van de trainers 
en een gezamenlijke oefenvorm. Daarna worden de 
kinderen verdeeld in groepjes om per groep met 
een trainer aan de slag te gaan. Deze manier van 
trainen wordt door de kinderen en door de trainers 
als zeer positief ervaren.

DE MINI-PUPILLEN VAN SV BEDUM

Voetbalfeestje op de 
woensdagmiddag
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Ook voetballen bij SV Bedum?
Nieuwe jeugdleden zijn gedurende het hele 
seizoen welkom bij SV Bedum. Kinderen die 
kennis willen maken met voetballen bij SV Be-
dum kunnen een aantal proeftrainingen mee-
doen om te kijken of ze voetbal echt leuk vin-
den. Afhankelijk van hun geboortejaar worden 
ze ingedeeld bij een team om mee te trainen. 
Als de kinderen ook daadwerkelijk lid worden 
dan zal er gekeken worden of ze in hun leef-
tijdscategorie in een team ingedeeld kunnen 
worden om ook wedstrijden te kunnen spelen. 
Zo niet, dan worden ze op de reservelijst ge-
plaatst en zodra er genoeg nieuwe leden zijn 
zal er een nieuw team geformeerd worden.
Voor meer info mail naar jeugd@svbedum.nl.Een uur trainen is voor kinderen van 4 tot 6 jaar 

oud net lang genoeg. Na afloop gaan de kinderen 
met een tevreden gevoel weer naar huis. En die te-
vredenheid geldt ook voor de trainers die veel vol-
doening krijgen om met deze kinderen te mogen 
werken.

Competitiewedstrijden
Voor mini-pupillen worden er ook competitiewed-
strijden georganiseerd door de KNVB. Er worden 4 
tegen 4 wedstrijden gespeeld, op een veld van circa 
20 x 30 meter, tegen teams van andere verenigin-
gen. In toernooivorm met vier teams worden er op 
zaterdag dan echte wedstrijden gespeeld. Kinderen 
die het leuk vinden kunnen aan deze wedstrijden 
deelnemen.

Ook meetrainen?
Kinderen in de genoemde leeftijd die het leuk lijkt 
om ook te voetballen zijn van harte welkom om op 
woensdagmiddag eens mee te trainen. Zo kunnen 
ze zelf ervaren of ze voetbal leuk vinden.
Voor meer informatie over de trainingen van de 
mini-pupillen kan contact opgenomen worden met 
Vincent Geerling via v.geerling@xs4all.nl.
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De Toernooicommissie is verantwoordelijk voor 
de organisatie van de toernooien van SV Bedum. 
Jaarlijks wordt een groot jeugdtoernooi georgani-
seerd op ons eigen sportcomplex. Daarnaast heeft 
de Toernooicommissie dit seizoen voor het eerst 
ook een toernooi aan het begin van het seizoen 
georganiseerd en zijn er ideeën voor nog meer 
evenementen.
Sinds de oprichting van SV Bedum in 2013 vindt 
er aan het eind van het voetbalseizoen een groot 
jeugdtoernooi plaats. De laatste twee edities is het 
SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi 
gespeeld op twee dagen. Op zaterdag wordt er een 
toernooi georganiseerd voor bijna alle jeugdteams 
van SV Bedum en op zondag is een Divisie- en 
hoofdklassetoernooi voor de eerste selectieteams 
van SV Bedum in de leeftijdscategorieën JO13 tot 
en met JO17. 
Het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen jeugd-
toernooi is ondertussen een begrip in de regio 
maar trekt ook deelnemers uit heel Nederland en 
zelfs Duitsland aan. Bij de laatste twee edities van 
het evenement deden meer dan 140 teams aan 
het toernooi mee.

Toernooicommissie
De Toernooicommissie van SV Bedum bestaat uit 
Geranda van der Ark, Tonnie Bonder, Hans Schota-
nus, Koos van den Berg, Ginet Walraven en Vincent 
Geerling. Sinds het jeugdtoernooi van 2019 is Jes-
per Bonder aan de Toernooicommissie toegevoegd 
als facilitair medewerker.
De voorbereidingen voor het jaarlijks toernooi be-
ginnen al in september. De uitnodigingen gaan 
dan per e-mail de deur uit naar alle verenigingen 

in Nederland en de be-
vriende verenigingen 
in Duitsland. De maan-
den daarna staat dan 
in het teken van alle 
voorbereidingen zodat 
tijdens het toernooi-
weekend alle zaken 
van wedstrijdprogram-
ma tot catering tot in 
de puntjes is verzorgd. 
Hierbij wordt er nauw 
samengewerkt met de 
kantinecommissie, commerciële commissie en co-
ordinator scheidsrechters Wim Heemstra.
Daarnaast coördineert Koos van den Berg namens 
de Toernooicommissie alle aanvragen die er vanuit 
vereniging komen om aan hun toernooien deel te 
nemen.

SV Bedum Problicity Pre-Season Toernooi
In augustus 2019 heeft de Toernooicommissie 
voor het eerst ook een toernooi aan de start van 
het seizoen georganiseerd. Bij de trainers van de 
hoogste jeugdselectieteams van SV Bedum was er 
een wens om aan het begin van het seizoen een 
wedstrijdmoment te hebben om met hun nieuwe 
team speelminuten te kunnen maken. Daarnaast 
wilden de trainers ook een gelegenheid hebben 
om nader kennis te maken met hun nieuwe team 
en tactische zaken te kunnen bespreken. Door een 
voorbereidingstoernooi te organiseren in augustus 
is die mogelijkheid geschapen en werd er door de 
deelnemende teams erg positief gereageerd op de 
toernooiopzet.

SV Bedum Klaverblad Verzekeringen jeugd-
toernooi 2020
Voor het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen 
jeugdtoernooi van 2020 is door de Toernooicom-
missie al een datum vastgesteld. Op zaterdag 20 
en zondag 21 juni zal het op het sportpark van SV 
Bedum weer een drukte van belang zijn. De voor-
bereidingen voor een succesvol voetbalweekend 
zijn al gestart.

TOERNOOICOMMISSIE SV BEDUM SEIZOEN LANG IN DE WEER 



45

Trotse 
Hoofdsponsor

Jeugdopleiding 
SV Bedum

w w w . p r o b l i c i t y . n lonline & offline marketing



46

Tijdens trainingen en wedstrijden van hun teams 
zijn ze altijd aanwezig, doen aan alle jeugdactivi-
teiten mee en daarnaast voetballen ze in hun vrije 
tijd ook vaak samen op het sportpark. Een mooi 
voorbeeld hoe een voetbalvereniging bijdraagt aan 
de integratie van nieuwkomers in Nederland.
Het gezin Andemariam komt uit Eritrea. Sem, Winer 
en Akile zijn daar allen geboren. Naast drie zonen 
bestaat het gezin Andemariam nog uit een dochter 
van 15 maanden, die in Nederland is geboren.

Eritrea is een land in het oosten van Afrika en grenst 
aan de Rode Zee. Eritrea kent één van de meest 
onderdrukkende regimes ter wereld. Kritiek op de 
regering is verboden en tegenstanders worden ge-
arresteerd. De dienstplicht, die meer dan tien jaar 
kan duren, is voor velen een reden om te vluchten. 

Vader Andemariam heeft zelfs 17 jaar in het leger 
gezeten. De politieke situatie in zijn land was in 
2014 reden voor hem om te vluchten. Hij wilde 
een nieuw leven met zijn gezin gaan opbouwen in 
Europa. Via een lange, gevaarlijke en avontuurlijke 
reis wist hij Europa te bereiken. Hij verbleef in Ita-
lië en Duitsland, voordat hij uiteindelijk asiel aan 
kon vragen in Nederland. Een lange strijd begon 
om zijn vrouw en drie zonen ook naar Nederland 
te kunnen laten komen. In april 2017 was het mo-
ment van gezinshereniging eindelijk daar. Na drie 
jaar zag vader Andemariam zijn vrouw en zijn kin-
deren weer en kreeg het gezin uiteindelijk een huis 
in Bedum toegewezen. Zowel vader als de kinde-
ren raken nog steeds geëmotioneerd, als ze vertel-
len over het moment, dat ze elkaar na al die jaren 
weer in de armen konden nemen.

Sem is de oudste van de drie. Hij wordt in septem-
ber 15. Winer is 12 jaar oud en Akile bijna 10. Sem 

en Winer zijn bescheiden en rustige kinderen. Akile 
is een meer expressief type.

Het leven in Nederland bevalt de drie jongens goed. 
Sem had de meeste moeite om de Nederlandse 
taal te bemachtigen, maar dat gaat nu zeer goed. 
Hij gaat dit schooljaar naar de tweede klas van het 
VMBO in Winsum. Winer gaat voor het eerst naar 
het voortgezet onderwijs in Delfzijl en Akile zit ko-
mend jaar in groep 4 van De Horizon.

De jongens kennen de verschillen tussen het leven 
in Eritrea en Nederland. Sem: “In Eritrea woonden 
we in een klein dorp met een paar duizend inwo-

Broertjes Andemariam helemaal 
thuis bij SV Bedum
Aan het eind van het seizoen 2016-2017 kwam vader Andemariam met zijn drie zonen 

naar het sportpark van SV Bedum. De drie jongens woonden net in Bedum en in zijn 

beste Nederlands legde hij aan voorzitter van de jeugdcommissie Vincent Geerling uit, 

dat zijn zoontjes graag bij SV Bedum wilden gaan voetballen. Nu ruim twee jaar later 

zijn Sem, Winer en Akile bekende gezichten bij onze vereniging. 
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ners. We hadden een huis van steen met een kleine 
tuin. Ook hadden we twee ezels, die we gebruikten 
om zware spullen te kunnen verslepen.”

Voetballen deden de jongens in Eritrea ook al. Wi-
ner vertelt dat dat toch wel wat anders was dan 
voetballen bij SV Bedum. “Een grasveld om op te 
voetballen hadden we niet. Wel een stuk zand-
grond waar we met andere kinderen samen voet-
balden. Heel af en toe had iemand een echte bal, 
die ze via via hadden gekregen. Maar als er geen 
bal was, dan voetbalden we soms ook wel met een 
bal gemaakt van sokken.”

Toen de jongens in Nederland kwamen wonen, 
was het natuurlijk een grote cultuuromslag, maar 
ze hebben zich ondertussen goed aangepast. Op 
de vraag wat ze het meest bijzonder aan Nederland 
vinden, roept Akile meerder keren “sneeuw!”. 

Ondertussen hebben Sem, Winer en Akile er al 
twee seizoenen opzitten bij SV Bedum. Via het 
Jeugdsportfonds krijgen de kinderen een bijdrage 
voor de contributie en aanschaf van voetbalkle-
ding. Iets waar vader Andemariam erg dankbaar 
voor is, dat het voor hen wordt geregeld.

Sem speelde het eerste seizoen in de JO13-3 en 
vorig seizoen in de JO15-4. Vooral het eerste sei-
zoen was door de taalbarrière lastig voor hem. Hij 
begreep niet altijd wat de trainer en leiders be-
doelden, maar eenmaal met zijn medespelers bij 
een training of wedstrijd was dat geen probleem. 
Komend seizoen speelt Sem in de JO15-2. Volgens 
hem een leuk team met een aardige trainer (San-
der Annema). Hij heeft veel zin in de wedstrijden 
en trainingen. Het leren van nieuwe techniekvor-
men en trucjes vindt hij het leukst aan de trainin-
gen. Ook deelname aan activiteiten zoals Klokje 
Rond (“met na afloop samen patat eten!”) vindt 
Sem heel leuk.

Winer heeft twee seizoenen in de JO11-3 gespeeld. 
Eerst onder trainer Thijs van Dijken en afgelopen 
seizoen onder Stefan Top, die ook komend seizoen 
zijn trainer is bij JO12-1. Winer vindt Stefan een 
goede trainer, die af en toe wel eens wat lekkers 
meeneemt voor de spelers van het team, maar die 
af en toe ook boos kan zijn als de spelers niet leuk 
met elkaar omgaan. Als we Winer vragen naar zijn 
mooiste momenten bij SV Bedum, dan noemt hij 
het winnen van een beker bij het onderlinge 4-te-
gen-4 toernooi en de eerste prijs met zijn team op 
het SV Bedum jeugdtoernooi, waarbij hij 6 doel-
punten heeft gemaakt.

Akile begon twee jaar geleden bij de JO8-2, waar 
hij meteen al opviel door zijn voetballende kwa-
liteiten. Afgelopen seizoen speelde hij in de JO9-
1 en in het nieuwe seizoen speelt hij bij JO10-1, 
waarvan hij al zijn medespelers al kan opnoemen. 
Tijdens het interview vraagt hij meerdere keren 
wanneer de trainingen voor het team beginnen en 
wanneer de eerste wedstrijd is. Het is kenmerkend 
voor zijn enthousiasme. Zijn mooiste doelpunt 
heeft Akile gescoord bij JO8-2 vertelt hij. Hij nam 
een hoge bal aan op zijn borst en schoot de bal 
vervolgens in één keer in de kruising. Er schijnen 
zelfs beelden op YouTube te staan van dit doelpunt.

Het antwoord op de vraag of de jongens nog iets 
willen zeggen over SV Bedum, tekent de beschei-
denheid en dankbaarheid van Sem, een 14-jarige 
jongen met al een berg levenservaring. “Ik vind de 
mensen bij SV Bedum allemaal heel aardig en ik 
heb veel respect voor alle trainers, leiders en alle 
anderen, die zich inzetten om alle kinderen te kun-
nen laten voetballen.” 

Als SV Bedum kunnen we trots zijn dat deze drie 
jongens een warme plek wordt geboden, waar ze 
hun favoriete sport kunnen beoefenen en verder 
kunnen integreren in de Nederlandse maatschap-
pij.

Jeugdsportfonds

Indien betaling van de contributie bezwaarlijk 
is, dan kan het Jeugdsportfonds uitkomst bie-
den. Voor mensen met een laag inkomen is het 
lastiger om lid te zijn van een vereniging omdat 
het te veel geld kost.  Voor sportactiviteiten van 
kinderen tot 18 jaar geldt een speciale regeling. 
Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaar-
lijks maximaal € 225,00 per kind beschikbaar. 
Om voor deze regeling in aanmerking te komen 
kan contact worden opgenomen met de jonge-
renwerkster van de regio Bedum: Nicole Hoofs, 
tel. 050-3014465 email: n.hoofs@mensenwerk-
hogeland.nl .
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In de afgelopen jaren heeft de Jeugdopleiding van 
SV Bedum zich ontwikkeld tot een opleiding waar 
steeds meer eigen jeugdspelers actief zijn gewor-
den als jeugdtrainer. Een van de eerste trainers die 
daar een exponent van is, is Sander Annema. San-
der maakte al jaren geleden de keuze om te gaan 
voor een trainersfunctie en doet dat nog steeds 
met veel plezier. Tijd om deze trainer eens voor het 
voetlicht te brengen.

Op het afgesproken tijdstip wacht ik al een tijdje 
in de kantine op Sander en ontvang dan een be-
richtje, dat hij eveneens wacht, maar dan op het 
veld waar een oefenpot gespeeld wordt.  
Sander studeert nog aan de PABO in Groningen 

en is ten tijde van dit 
gesprek in afwach-
ting van de resultaten 
van twee toetsen, die 
moeten bepalen of 
hij wel door mag met 
deze opleiding. Een 
vervelende situatie die 
al duurt van voor de 
vakantie, maar Sander 
blijft positief: ‘Lukt het 
niet, dan neem ik een 
tussenjaar en ga daar-
na HBO-geschiedenis 
doen in Leeuwarden.’ 
Sander is 20 jaar en 
begon zijn voetbalcar-
rière bij de mini’s van 
vv Bedum. Hij door-
liep daarna tot aan 
de fusie met CVVB 
als middenvelder alle 

standaardteams bij vv Bedum. Vanwege de ziek-
te van Pfeiffer moest hij het voetbal rond zijn 15e 
een jaar opzijzetten. Op zijn 16e besloot hij dat hij 
als jeugdtrainer aan de slag wilde en stopte met 
voetballen. Sander was kennelijk nog niet geheel 
overtuigd, want besloot rond zijn 18e toch nog een 
keer weer te gaan voetballen en zo was de A2 het 
laatste team, waar hij zelf zijn voetbalkunsten ver-
toonde. Daarna wist hij het zeker; hij ging verder 
met het trainen van jeugdteams, want daar haalt 
hij de meeste voldoening uit. 

Inmiddels is hij dus zo’n vijf jaar actief als jeugdtrai-
ner bij SV Bedum, in de eerste jaren als trainer van 
de jongere jeugd van de F2 en de E3, daarna als 
trainer van de D3 en de C3. Het komende jaar staat 

hij als trainer langs de lijn bij de JO15-2. Dat doet 
hij niet zomaar, want in één van de eerste jaren 
dat SV Bedum de cursus ‘pupillentrainer’ aanbood, 
heeft hij deze al gevolgd. Op dit moment geeft hij 
prioriteit aan zijn studie, maar als hij die heeft af-
gerond, wil hij Trainer Coach Voetbal 3 gaan halen.
Sander haalt veel voldoening uit het samenwer-
ken met kinderen en vooral om kinderen iets te 
leren. De keuze voor het volgen van een studie 
op de PABO getuigt natuurlijk ook van deze voor-
keur. Hij werkt het liefst met oudere jeugd; op de 
basisschool heeft hij een lichte voorkeur voor het 
lesgeven in de bovenbouw. Gezien de ontvangen 
feedback tijdens het doorlopen van stages op ver-
schillende scholen heeft hij er vertrouwen in, dat 
zijn wijze van werken aanslaat en daarbij geeft het 
lesgeven hem zoveel voldoening, dat hij deze stu-
die graag wil afronden. Het blijft dan ook bijzonder 
dat in tijden van onderwijzerstekorten zo onver-
schillig lijkt te worden omgegaan met studenten, 
die ervoor willen gaan.

Tijdens het afgelopen seizoen werd hij door Ber-
ry Hoeksema gevraagd om als assistent-trainer te 
fungeren voor het derde en dat heeft hij met veel 
plezier gedaan. Omdat hij nu de O15-2 gaat trainen 
zal het gezien de speeltijden wel moeilijk worden 
om in het komende seizoen iets voor het derde 
te betekenen. Naast deze betrokkenheid bij het 
derde is Sander ook zo nu en dan nog actief als 
jeugdscheidsrechter, maar ziet hij dat wel minder 
worden door zijn trainerschap. Sander merkt nog 
op, dat hij als trainer gelukkig een grote groep be-
trokken ouders heeft, waardoor hij het assisteren 
in de kantine namens zijn team gelukkig over kan 
laten aan de ouders.

SV Bedum is voor Sander zijn ‘tweede thuis’. Hij 
komt in de loop van de ochtend en is dan meestal 
pas ’s avonds weer thuis. Sander was eigenlijk de 
voorloper van een nieuwe categorie trainers en is 
dan ook opgetogen over de wijze waarop het Tech-
nisch Hart van de Jeugdopleiding van SV Bedum 
jonge jeugdtrainers heeft weten te motiveren om 
als jeugdtrainer actief te worden. Het is gewoon 
‘cool’ om daarbij te horen. Dat merkt hij vooral in 
de praktijk, omdat hij nu als lid van het trainerscol-
lectief minder voor andere teams als invaltrainer 
hoeft in te vallen. De ‘brede vereniging’ SV Bedum 
ziet Sander vooral gesymboliseerd in de foto waar-
op alle jeugdtrainers van SV Bedum staan, een fan-
tastisch jonge club mensen waarmee SV Bedum 
nog jaren vooruit kan.  

INTERVIEW SANDER ANNEMA
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SV Bedum is een vereniging die staat voor plezier, 
sportiviteit en beleving. We vinden een positieve 
sfeer, respect voor elkaar en de omgeving én betrok-
kenheid erg belangrijk. Iedereen is bij ons welkom. 
Er is plaats voor plezier in de sport én voor de ambi-
tie om te presteren. 

Positief coachen en aanmoedigen staat bij SV Be-
dum centraal. Sporters, en dan vooral onze jeugdle-
den, presteren het beste als ze plezier hebben. Hier-
mee krijgen ze zelfvertrouwen en worden resultaten 
positief beïnvloed. Een positieve sfeer levert een 
belangrijke bijdrage aan onze verenigingscultuur 
waarin we willen dat jongeren, naast meer plezier 
en zelfvertrouwen, ook meer betrokken blijven bij 
de vereniging. Een vereniging die boeit, bindt en ver-
bindt:  Samen op weg naar een leven lang voet-
ballen bij SV Bedum!

Bij SV Bedum vinden we het normaal dat we met 
respect met elkaar en met de eigendommen van el-
kaar en van de vereniging omgaan. Goede normen 
en waarden zouden vanzelfsprekend moeten zijn. 
Normen zijn richtlijnen hoe je sociaal gewenst met 
elkaar omgaat. Waarden zijn de zaken die waar-
devol gevonden worden door iemand of een groep 
mensen.

Toch blijven normen en waarden voor velen een on-
grijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies 
mee? En nog belangrijker: hoe vertalen we dat naar 
de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het 
toch allemaal om. 
Om het karakter van onze vereniging te bewaken is 
er daarom een gedragscode opgesteld. Deze code 
maakt duidelijk welk gedrag we bij SV Bedum op 
ons sportpark en rond het voetbalveld willen zien. 
De gedragscode geldt voor iedereen die bij SV Be-
dum te gast is: voor spelers, voor toeschouwers, 
voor trainers en coaches, voor teamleiders, voor 
scheidsrechters en voor alle andere betrokkenen bij 
SV Bedum. 

De gedragscode is vertaald naar vijf korte en krach-
tige regels die duidelijk maken waar we samen als 
SV Bedum voor staan: De Vijf Paarse Regels van SV 
Bedum.
Neem de tijd om de code te lezen, leef ‘m na en 
schroom niet anderen er zo nodig op aan te spre-
ken. Zo werken we samen aan een vereniging waar 
iedereen zich thuis voelt!

GEDRAGSCODE SV BEDUM

DE VIJF PAARSE REGELS VAN SV BEDUM 

1.  PLAY FAIR
SPEEL SPORTIEF EN MET RESPECT

•	 bespreek met je team wat jullie belangrijk vin-
den hoe met elkaar om te gaan

•	 kom de teamafspraken na
•	 waardeer ieders positieve kanten en help elkaar 

in en buiten het veld
•	 gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander, 

scheidsrechter, toeschouwers en vrijwilligers
•	 vóór iedere wedstrijd wensen we de tegenstan-

der en de scheidsrechter (of spelbegeleider) 
een fijne en sportieve wedstrijd

•	 bedank na de wedstrijd tegenstanders en 
scheidsrechters

•	 draag tijdens trainingen en wedstrijden altijd 
scheenbeschermers

•	 draag bij iedere wedstrijd het officiële SV Be-
dum tenue met trots en ga er correct mee om

•	 meld je tijdig af voor trainingen en wedstrijden 
en alleen met een goede reden

2.  HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN! 
MOEDIG POSITIEF AAN

Wees positief naar de spelers. Moedig enthousiast 
alle spelers van het team aan. Aanwijzingen geven 
is verwarrend en leidt af. De coach maakt afspraken 
met het team en die kunnen anders zijn dan wat 
jij als supporter of ouder roept. Vragen over tactiek, 
opstelling of training? Stel ze na afloop. Wil je graag 
dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? 
Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in 
hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft 
het kind echt plezier aan zijn sport.

Supporters en ouders
•	 moedig op een positieve manier aan
•	 onthoud je van (hoorbaar) commentaar en 

coach niet mee
•	 laat je kind zijn sport zelf beleven

3.  ALLEEN DE COACH COACHT
DAT IS WEL ZO DUIDELIJK

Tijdens de wedstrijd beslist de trainer/coach over 
de wedstrijdtactiek en opstelling. De teamspelers 
volgen de aanwijzingen van de trainer/coach op 
en de spelers maken hierbinnen zelf hun beslis-
singen. Tijdens de training bepaalt de trainer welke 
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oefeningen er worden gedaan. Hij is altijd bereid 
uit te leggen waarvoor deze oefeningen dienen.

Trainer/Coach
•	 coach en train op een positieve wijze met com-

plimenten voor inzet, ontwikkeling en houding
•	 geef iedereen aandacht en behandel de spelers 

gelijkwaardig
•	 maak duidelijke afspraken over spel, houding 

en teamregels
•	 houd de teamleden aan de afspraken én geef 

zelf het goede voorbeeld
•	 accepteer geen onsportief of ander ongewenst 

gedrag
•	 bij een wedstrijd stel je je voor aan tegenstan-

der en scheidsrechter en bedankt ze na afloop
•	 bespreek na afloop wat er goed ging en waar je 

als team verder aan gaat werken
•	 bevorder de sfeer en onderlinge relaties binnen 

een team
•	 volg de regels van de vereniging over het om-

gaan met materialen

Teamleider
•	 regel de praktische zaken van het team en com-

municeer dat met je team
•	 zorg dat deze gedragscode met het team be-

sproken wordt

•	 weet wat de teamafspraken zijn en zorg dat ze 
nagekomen worden

•	 maak eventuele irritaties bespreekbaar of on-
dersteun de trainer/coach daarbij

•	 help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn 
(positief aanmoedigen, geen aanwijzingen)

•	 zorg dat veld en kleedkamer na de wedstrijd 
zijn opgeruimd

•	 ga zorgvuldig om met de materialen van de ver-
eniging

•	 ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander 
en maak ze wegwijs bij SV Bedum

•	 zorg dat de digitale wedstrijdformulieren tijdig 
zijn ingevuld en ingeleverd

•	 organiseer voor de teambuilding activiteiten 
voor spelers en supporters

 
4.  DE SCHEIDSRECHTER BESLIST 
ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR

De spelers respecteren de beslissingen van de 
scheidsrechter en ook de supporters onthouden 
zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt 
een must: bemoei je niet met de arbitrage! Trai-
ners, leiders en ouders geven het goede voorbeeld 
en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrech-
ter zijn best doet en dat we daar met respect mee 
om moeten gaan.

Scheidsrechter
•	 je bent op de hoogte van de actuele spelregels
•	 stimuleer fair play
•	 fluit onpartijdig en met respect voor beide par-

tijen
•	 wijs spelers, trainers/coaches en supporters zo 

nodig - op een nette manier – terecht
 
5.  DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL 
SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG EN SCHOON

•	 ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de 
vereniging en van anderen

•	 ruim afval op en vraag anderen dat ook te doen
•	 parkeer op de daartoe bestemde plekken; wees 

sportief en kom zoveel mogelijk op de fiets
•	 voetbaltassen plaatsen we in het daarvoor be-

stemde tassenrek
•	 houd je hond aan de lijn en ruim eventuele uit-

werpselen op
•	 ons sportpark is rookvrij, er mag alleen gerookt 

worden op de daartoe aangegeven plek
•	 alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of 

het verhandelen daarvan) zijn verboden.
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Sociaal platform
Tijdens en na de wedstrijd kunnen voetballers, trai-
ners en supporters de mooie acties en doelpun-
ten bekijken via VoetbalTV. Spelers kunnen clips en 
hoogtepunten uit de wedstrijd selecteren, samen-
vattingen maken en deze delen op hun eigen voet-
balprofiel. Supporters, vrienden en familieleden 
kunnen op deze manier waar ook ter wereld de 
voetbalbeelden en ontwikkelingen van hun favo-
riete SV Bedum-team en spelers volgen. 

Video-analyse
De videoregistraties van wedstrijden kunnen door 
de trainers van SV Bedum gebruikt worden voor 
analyse van het spel, het team of individuele spe-
lers. Met VoetbalTV Analyse kunnen wedstrijden, 
zowel live als na afloop, voorzien worden van re-
levante tags. Op basis van deze wedstrijdbeelden 
kunnen specifieke momenten uit de wedstrijd wor-
den teruggekeken en besproken worden met het 
team. 

SV BEDUM MAAKT GEBRUIK VAN VOETBALTV

De VoetbalTV app
De VoetbalTV-app is te downloaden in 
de appstores van Android en iOS. Om 
toegang te krijgen tot wedstrijden in 
de app kun je inloggen met je Voetbal.
nl account! Ook als supporter is het 
mogelijk om een Voetbal.nl account 
aan te maken via www.voetbal.nl.
Met de app is het mogelijk om live 
wedstrijden te kijken van je favoriete SV Bedum 
team. KNVB-leden kunnen een eigen profiel aan-
maken, hun wedstrijd later terug kijken en high-
lights van hun wedstrijd delen via hun eigen profiel.

Mogelijkheden van de VoetbalTV-app:
-	 HOME - Neem een kijkje op de amateurvelden 

en achter de schermen. Bekijk de mooiste high-
lights en de spannendste wedstrijden van het 
afgelopen weekend. En dat allemaal op video!

-	 WEDSTRIJDEN - Kun je niet aanwezig zijn bij 
de wedstrijd? Met de VoetbalTV App schakel 
je live tussen alle amateurwedstrijden waar 
je maar wilt. Heb je de wedstrijd gemist? Kijk 
dan de gespeelde wedstrijd terug, wanneer je 
maar wilt. Onder het menu WEDSTRIJDEN kan 
je kiezen tussen GESPEELD (wedstrijden die al 
vast gelegd zijn en die terug gekeken kunnen 
worden), LIVE (wedstrijden die op dat moment 
uitgezonden worden) en PROGRAMMA (wed-
strijden die uitgezonden zullen gaan worden).

-	 PROFIEL - Alle highlights van jouw voetbalcar-
rière op een plek. Geef aan voor welk clubteam 
je speelt en met welke naam je bekend staat. 
En verzamel alle wedstrijden waarin je hebt ge-
speeld op jouw persoonlijke profiel van Voet-
balTV.

-	 HIGHLIGHTS - Jouw mooiste doelpunten, ac-
ties en panna’s nu allemaal op beeld. Bekijk je 
gespeelde wedstrijd terug en creëer jouw eigen 
highlights. Vanaf nu blijft het niet bij woorden, 
maar laat je het gewoon zien. Zo wordt jouw 
VoetbalTV account gevuld met alle hoogtepun-
ten uit je voetbalcarrière.

In december 2018 zijn de camera’s van VoetbalTV bij SV Bedum op veld 1 geïnstal-

leerd. VoetbalTV maakt met behulp van slimme camera’s volautomatisch videore-

gistraties van de wedstrijden van SV Bedum-teams op veld 1 (alleen de 11 tegen 

11-wedstrijden die gespeeld worden op een heel veld). 
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De afgelopen jaren heeft een projectgroep vanuit 
een burgerinitiatief gewerkt aan de ontwikkeling 
van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
in Bedum. De MFA moet de nieuwe huisvesting 
worden voor SV Bedum en daarnaast vele functies 
onderdak krijgen die van toegevoegde waarde zijn 
voor het hele dorp Bedum. De plannen zijn door 
de uit de projectgroep voortgekomen Stichting 
Ontwikkeling MFA Bedum, meermaals onder de 
aandacht gebracht van de leden van SV Bedum en 
alle inwoners van ons dorp.
Het afgelopen jaar zijn er meerdere positieve ont-
wikkelingen geweest om daadwerkelijk tot een 
MFA te komen. In het coalitieakkoord van ge-
meente Het Hogeland is de MFA als één van de 
zeven grote projecten aangemerkt van de nieuw 
gevormde gemeente. Daarmee heeft de gemeente 
een duidelijk signaal afgegeven werk te gaan ma-
ken van de MFA.

In maart 2019 is door stichting Ontwikkeling MFA 
Bedum een informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor alle verenigingen en inwoners van Bedum. 
In een presentatie zijn de plannen toegelicht en 
zijn de aanwezigen gevraagd mee te denken over 
de mogelijke functies van de MFA in Bedum. Bij 
deze bijeenkomst waren ook de verantwoordelijke 
wethouders Blok en Rutgers aanwezig. Zij hebben 
het tijdsplan dat voor de MFA wordt gehanteerd 
toegelicht. In 2019 moet de besluitvorming binnen 
de gemeente klaar zijn zodat in 2020 begonnen 
kan worden met de randvoorwaarden voor de re-
alisering. Denk daarbij aan vergunningen, bestem-
mingsplan, nader onderzoek naar de verkeerssitu-
atie en dergelijke. In 2021 zou dan begonnen kun-
nen worden met de bouw van de MFA.
De kosten voor de MFA worden, inclusief een twee-
de kunstgrasveld en aanpassing van de omgeving 

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE BEDUM

Gemeente Het Hogeland is aan zet

rond de MFA, geschat op ongeveer 6 miljoen euro. 
Een gedeelte van deze kosten moet opgebracht 
worden door de gemeente. In de voorjaarsnota is 
al een bedrag van 1,5 miljoen euro door de ge-
meente gereserveerd op de investeringslijst voor 
2021. Daarnaast is in mei 2019 een door de stich-
ting ingediende aanvraag voor een subsidie bij pro-
vincie Groningen, gehonoreerd met een bijdrage 
ter hoogte van 350.000 euro. In de plannen van 
de stichting wordt uitgegaan van een financiering 
door een externe partij onder voorwaarde van het 
verstrekken van een gemeentegarantie. Gemeente 
Het Hogeland wil zelf echter ook nader onderzoek 
doen naar financieringsmogelijkheden van de MFA. 
Te denken daarbij valt bijvoorbeeld aan een bij-
drage uit het Nationaal Programma Groningen. Op 
dit moment is de gemeente bezig met een onder-
zoek hoe de MFA een plaats kan krijgen binnen de 
Bedumer samenleving en kijkt daarbij ook naar de 
huidige accommodaties en voorzieningen in het 
dorp. Daarmee is de gemeente nu aan zet in de 
vervolgstappen voor de uiteindelijke realisering van 
de MFA.



54

Wij zijn het nieuwe kantineteam; van links naar 
rechts zijn wij;
Tonnie Bonder 50 jaar oud, getrouwd en 2 kinde-
ren. In mijn dagelijkse leven ben ik personeelsplan-
ner bij Trigion Beveiliging. Tot voor kort deed ik de 
planning voor de kantinediensten alleen. Gelukkig 
kan ik nu een stapje terug doen en kunnen we de 
taken wat meer verdelen.

Hans Schotanus, getrouwd en 3 kinderen. Sinds 
mei dit jaar ook nog trotse opa van een kleindoch-
ter. In mijn dagelijkse leven ben ik Customer ser-
vice manager bij Nedmag BV in Veendam. 
Linda v.d. Wijk-Drijfhout 40 jaar oud, getrouwd en 
3 kinderen. Ik ben kapster en werk al heel veel ja-
ren bij Time Out Kappers in Bedum.
Marlies Veldkamp-Hoekstra, getrouwd en 3 kinde-
ren. In mijn dagelijks leven ben ik doktersassistent 
bij een huisarts in Paddepoel.

Samen willen wij proberen de planning van de 
kantinediensten rond te krijgen. We zeggen bewust 
proberen, want de laatste paar jaar is het nogal een 
uitdaging gebleken. En dat terwijl het zo leuk is om 
iets voor de club te doen! Het is niet moeilijk, maar 
vooral erg gezellig.
Een zaterdag is verdeeld in 3 blokken,1 op de och-
tend en 2 in de middag. Een blok is ongeveer 4 uur 

lang. Mocht je dat te lang vinden, dan kun je ook 
aangeven dat je bijvoorbeeld maar 2 uur kunt. Ook 
is het mogelijk de dienst te delen met een kennis, 
vriend(in) of teamlid. Wij zijn blij met alle kleine 
beetjes. Je kunt ook aangeven dat je graag met een 
vriend of vriendin samen een dienst wil draaien. 
Wil je even oefenen met de tap of andere dingen? 
Dat kan altijd op donderdagavond; geef het gerust 
aan. Geen tijd om te oefenen? Er is altijd 1 vaste 
vrijwilliger aanwezig om je te helpen en wegwijs te 
maken. Echt; je zult zien, dat je heel snel ingebur-
gerd bent.

Wij hopen van harte dit jaar een positieve trend 
te zien in de planning en de toename van vaste 
vrijwilligers. Het zou mooi zijn, dat we wat minder 
moeten trekken en sleuren om de planning rond te 
krijgen. Want als die planning niet rondkomt, zul-
len wij daar als spelers en ouders op den duur al-
lemaal last van krijgen; denk dan aan geen keuken 
open of lange wachttijden of in het ergste geval 
geen kantine open. 
Kortom: wil jij graag wat doen voor JOUW club of 
die van je kind(eren)? Aarzel niet en mail ons snel. 
kantine@svbedum.nl 

Tot gauw!

DE KANTINECOMMISSIE STELT ZICH VOOR
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Download de app en bestel

Wij bezorgen nu 
ook thuis

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7

Body Clinic Bedum
Praktijk voor afslanken, 

figuurverbetering en gezonde leefstijl
Heleen Winterwerp 

Ludgerstraat 45 - 9781 GE BEDUM - 06-12764602

info@bodyclinicbedum.nl - www.bodyclinicbedum.nl

Like mijn Facebook pagina!

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

door te bevriezen

Haijo Bouma
Financiële Informatie

& Ondersteuning

Speenkruid 27,
9781 WD Bedum

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

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

Dit geeft inzicht, overzicht en rust.

(Levens) Testament!

Begeleiding bij online hypotheek afsluiten. 

Belastingadvisering Particulieren.
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Vanaf volgend seizoen “JUMBO Bedum Klaver-
jastoernooi”
Je kan er lang en breed over hebben, maar een 
spel wat onlosmakelijk met het voetballen is ver-
bonden, is het klaverjassen. Het klaverjassen wordt 
al meer dan 50 seizoenen georganiseerd binnen 
de vereniging. 

Op 13 september start het 52e seizoen en hoopt 
de klaverjascommissie de deelnemers te verwelko-
men op de eerste van de negen vrijdagavonden, 
die om 19:45 uur begint en een inleg heeft van 

6 euro.  De inleg wordt besteed voor de dagprij-
zen, tombola en de traditionele eindprijzen op de 
laatste avond (voor alle klaverjassers die minimaal 
vijf keer hebben deelgenomen). Vanaf volgend sei-
zoen is JUMBO Bedum de sponsor van de eerste 
dagprijs van alle negen speelavonden (september 
t/m april) en heet het vanaf het volgend seizoen 
het JUMBO Bedum Klaverjastoernooi.

Ebel Jan Norden voor de vierde keer klaverjas-
kampioen
In het afgelopen seizoen lukte het Ebel Jan Nor-
den om voor de vierde keer met de wisseltrofee 
naar huis te gaan. Met 154 punten meer dan de 
nummer twee, onttroonde hij Kees Kaspers, die 
in de twee voorgaande seizoenen kampioen was 
geworden. Harm v.d. Giessen werd, ondanks dat 
hij zes van de zeven avonden heeft meegedaan,  
nummer drie met een gemiddelde score van 5303 
punten per avond. Het afgelopen seizoen wist het 
toernooi 55 klaverjassers naar de sportkantine te 
trekken met een gemiddelde opkomst van 40 per-
sonen. Daarvan waren 36  deelnemers minimaal 
op 5 avonden aanwezig en kwamen in aanmerking 
voor een eindprijs. 

MEER DAN 50 JAAR KLAVERJASSEN
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DATA SEIZOEN 2019/2020  (52e seizoen)

13 september 2019
11 oktober 2019
8 november 2019
6 december 2019
20 december 2019 (vrije avond)
10 januari 2020
14 februari 2020
13 maart 2020
17 april 2020 (prijsuitreiking)

Iedereen die kan klaverjassen is van harte welkom 
op de eerste speelavond op vrijdag 13 september.

De klaverjascommissie,
Willem Jan Geertsma
Johan Hartsema
Jitze Medema
Wim Oosterloo

Hieronder de eindstand van het seizoen 
2018/2019.

Reken gem.

Totaal score

1 Ebel Jan Norden 27471 5494

2 Kees Kaspers 27317 5463

3 Harm van der Giessen 26517 5303

4 Tonnie Bonder 26501 5300

5 Ger Bolhuis 26302 5260

6 Fre Roeters 26278 5256

7 Kor Boer 25675 5135

8 Els Venema 25531 5106

9 Hans Schotanus 25502 5100

10 Gerrie Westerhof 25375 5075

11 Jako Slager 25279 5056

12 John Nuis 25187 5037

13 Elibert Schollema 24995 4999

14 Kor van der Berg 24961 4992

15 Benny Kuipers 24889 4978

16 Henk Poelstra 24876 4975

17 Jack Wijkstra 24700 4940

18 Aukje Mulder 24513 4903

19 Dolf Schaap 24420 4884

20 Tonnie Koopman 24412 4882

21 Bert Bel 24334 4867

22 Margien Kuipers 24156 4831

23 Patrick Bakker 24043 4809

24 Jan de Blecourt 23901 4780

25 Popko Tromp 23807 4761

26 Duut Knol 23773 4755

27 Bart de Vries 23762 4752

28 Anita Hartsema 23691 4738

29 Wessel Hoeksema 23669 4734

30 Henk Gras 23539 4708

31 Johan van Dijken 23505 4701

32 Jan Smit 23442 4688

33 Jaap Hamersma 22569 4514

34 Henk Venema 22084 4417

35 Jans Lanting 21834 4367

36 Berend Kruize 21515 4303
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DESZ
Onder leiding van de nieuwe trainer Pim Kaagman zal DESZ net als de 
voorgaande twee seizoenen weer voor de bovenste plaatsen spelen. 
Na twee seizoenen op de 2e plek te zijn geëindigd en een periodetitel 
te hebben gepakt zal DESZ een ploeg zijn om in de gaten te houden in 
deze klasse.

DRENTHINA
Een ploeg waartegen wij als SV Bedum en in het verleden ook als CVVB 
met regelmaat hebben gevoetbald in zowel de 1e als de 2e klasse. Peter 
Timmer zal voor het 2e seizoen verantwoordelijk zijn voor de prestaties 
van het 1e elftal wat ondanks de lage eindklassering in het afgelopen 
seizoen toch de 2e periode wist te halen. Echter heeft dit niet geleid tot 
promotie naar de 1e klasse.

DZOH
Na vier seizoen Martin Drent als hoofdtrainer is dit seizoen Bert Dol-
dersum verantwoordelijk voor het 1e elftal. Vorig jaar beleefde DZOH 
een moeilijk seizoen en eindigde het op de 11e plaats. DZOH voetbalt 
al een groot aantal seizoenen in de 2e klasse en promoveerde zelfs in 
2014/2015 naar de 1e klasse waaruit het ook weer in het opvolgende 
seizoen degradeerde.

ELIM 
Dit betreft een nieuwkomer in de 2e klasse na het kampioenschap in 
de 3e klasse D. Een zeer knappe prestatie omdat dit het 2e kampioen-
schap op rij is. Trainer Jan Otto Benjamins is al 11 jaar verantwoordelijk 
voor het 1e elftal. Een unieke lange samenwerking binnen de huidige 
voetbalwereld. 

VV Gorecht 
VV Gorecht is net als SV Bedum het afgelopen seizoen gedegradeerd 
uit de 1e klasse. Na drie seizoenen 1e klasse zal Robbie Wentink, samen 
met zijn assistent trainer Elte Hofman er alles aan doen om zo snel mo-
gelijk weer terug te keren naar de 1e klasse. Het 1e elftal is een mix van 
ervaren zowel jonge en oudere spelers en zal absoluut een rol spelen 
voor de bovenste plaatsen.

VV Gramsbergen
Na het vertrek van Jan Peter Jonkman is dit seizoen Stephan Rahan-
toknam verantwoordelijk voor het 1e elftal. Gramsbergen is een ploeg 
uit de gemeente Hardenberg uit de provincie Overijssel. Gramsbergen 
speelt ondertussen voor het 4e seizoen in de 2e klasse en mag gerust 
een stabiele middenmoter genoemd worden.

De Griffioen
Deze ploeg uit het friese Oosterwolde onder leiding van Jan Timmer 
speelt nu voor het 3e jaargang in de 2e klasse. Afgelopen seizoen werd 
een verdienstelijke 5e plaats gehaald. Dit betreft één van de weinige 
tegenstanders uit Friesland. De meeste friese ploegen zitten namelijk 
in de Klasse 2l.

TEGEN WIE SPEELT SV BEDUM

Cingellanden 1, 
8064 DC Zwartsluis,

038-3866569, 
www.desz.nl

Zwanenveld 12, 
7827 XA Emmen, 

0591-631696, 
www.dzoh.nl

Kuipenstreek 13a,
8431 LX Oosterwolde, 
www.svdegriffioen.nl

Oude Roswinkelweg 112,
7814 RT Emmen,

0591-616250, 
www.drenthina.nl

Carstenswijk 14,
7916 TM Elim, 
0528-351709, 
www.scelim.nl

Scharlakenlaan 28, 
9751 HD Haren, 

050-5349477, 
www.vvgorecht.nl

Hoge Holt 17, 
7783 BH Gramsbergen, 

0524-561792, 
www.sv-gramsbergen.nl
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The Knickerbockers
Deze studentenploeg uit Groningen eindigde afgelopen seizoen op de 10e 
plek. Lesmond Prinsen zal voor het 3e seizoen verantwoordelijk zijn voor 
het 1e elftal waarbij de doelstelling is om hoger te eindigen als afgelopen 
seizoen. The Knickerbockers is geen onbekende ploeg voor SV Bedum en 
diverse personen zullen zich het “modderkluitje” moment van een aantal 
jaren geleden nog kunnen herinneren. 

LTC 
Langedijk Talmastraat Combinatie, oftewel LTC, uit Assen is afgelopen sei-
zoen o.l.v. Richard Poortman gepromoveerd naar de 2e klasse. Dit seizoen 
zal Mike Kelly als hoofdtrainer verantwoordelijk zijn voor het 1e elftal. LTC 
behoort tot één van de sterkere ploegen van deze klasse en zal spelen 
voor een hoge eindklassering.

FC Meppel
Deze ploeg komt dit seizoen voor het 9e seizoen uit in de 2e klasse. En 
daarvoor heeft het zelfs vier jaar in de 1e klasse gevoetbald. Arjan Plesse 
zal net als het afgelopen seizoen verantwoordelijk zijn voor het 1e elftal 
waarbij de doelstelling zal zijn om hoger te eindigen dan de 7e plaats van 
het afgelopen seizoen.

NEC Delfzijl
Afgelopen seizoen was een moeizaam seizoen waarbij op het einde van 
het seizoen de noodzakelijke punten werden gepakt en de eindklassering 
de 8e plaats werd.Kees Pranger is voor het 4e seizoen verantwoordelijk 
voor het 1e elftal en zal met een mix van oude en jongere spelers een beter 
resultaat willen zetten als het afgelopen seizoen.

De Weide
Deze club uit Hoogeveen is een ploeg die voor het 5e seizoen uitkomt in 
de 2e klasse. Het betreft een sterke ploeg dit standaard voor de bovenste 
plaatsen speelt en afgelopen seizoen op de 4e plaats eindigde. Marcel 
Smid is als trainer opnieuw verantwoordelijk voor het 1e elftal. Een poten-
tiele kampioenskandidaat.

FC Wolvega
Deze ploeg is afgelopen seizoen kampioen geworden in de 3e klasse A. Een 
zeer knappe prestatie want het betreft het 2e promotie op rij. FC Wolvega is 
nog niet eerder in de geschiedenis uitgekomen in de 2e klasse. Dit seizoen 
zijn zowel Pim Donker als Gregory Wismeyer verantwoordelijk voor het 1e 
elftal waarbij Pim Donker het 4e seizoen betreft als hoofdtrainer. 
 

Elbe 1,
7908 HB Hoogeveen, 
0528-275361,
www.vvdeweide.nl

Ezingerweg 58a, 
7943 AZ Meppel, 
0522-255252, 
www.fcmeppel.nl

Kruistraat 3-5, 
8471 HH Wolvega, 
0561-614807, 
www.fcwolvega.nl

Wethouder Bergerweg 24, 
9406 XP Assen, 
0592-352142, 
www.vvltc.nl

Burgemeester Boermalaan 3, 
9934 EM Delfzijl, 
0596-857898, 
www.necdelfzijl.nl

Blauwborgje 13, 
9747 AC Groningen, 
www.knickerbockers.nl
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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

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

WEDSTRIJDEN	VAN	SV	BEDUM	

20
19

	

21	september	 SV	Bedum	 	 -	 	 DZOH	
28	september	 De	Griffioen	 	 -	 	 SV	Bedum	
5	oktober	 Drentina	 	 -	 	 SV	Bedum	
12	oktober	 SV	Bedum	 	 -	 	 DESZ	
19	oktober	 Gorecht	 	 -	 	 SV	Bedum	
26	oktober	 SV	Bedum	 	 -	 	 FC	Wolvega	
2	november	 FC	Meppel	 	 -	 	 SV	Bedum	
9	november	 SV	Bedum	 	 -	 	 NEC	Delfzijl	
23	november	 SV	Bedum	 	 -	 	 The	Knickerbockers	
30	november	 Gramsbergen	 	 -	 	 SV	Bedum	
7	december	 SV	Bedum	 	 -	 	 LTC	
14	december	 De	Weide	 	 -	 	 SV	Bedum	

	 	 	 	 	 	 	

20
20

	

25	januari	 SV	Bedum	 	 -	 	 Elim	
1	februari	 DZOH	 	 -	 	 SV	Bedum	
8	februari	 SV	Bedum	 	 -	 	 Gorecht	
15	februari	 FC	Wolvega	 	 -	 	 SV	Bedum	
7	maart	 SV	Bedum	 	 -	 	 Drentina	
14	maart	 NEC	Delfzijl	 	 -	 	 SV	Bedum	
21	maart	 SV	Bedum	 	 -	 	 De	Weide	
28	maart	 DESZ	 	 -	 	 SV	Bedum	
4	april	 SV	Bedum	 	 -	 	 De	Griffioen	
18	april	 Elim	 	 -	 	 SV	Bedum	
25	april	 SV	Bedum	 	 -	 	 FC	Meppel	
9	mei	 LTC	 	 -	 	 SV	Bedum	
16	mei	 SV	Bedum	 	 -	 	 Gramsbergen	
23	mei	 The	Knickerbockers	 	 -	 	 SV	Bedum	
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Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp

ASSURANTIËNSCHOLTENS
MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM  |  050 - 3012651  |  INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL  |  WWW.MKBZORG.COM

WEDSTRIJDEN	VAN	SV	BEDUM	
20

19
	

21	september	 SV	Bedum	 	 -	 	 DZOH	
28	september	 De	Griffioen	 	 -	 	 SV	Bedum	
5	oktober	 Drentina	 	 -	 	 SV	Bedum	
12	oktober	 SV	Bedum	 	 -	 	 DESZ	
19	oktober	 Gorecht	 	 -	 	 SV	Bedum	
26	oktober	 SV	Bedum	 	 -	 	 FC	Wolvega	
2	november	 FC	Meppel	 	 -	 	 SV	Bedum	
9	november	 SV	Bedum	 	 -	 	 NEC	Delfzijl	
23	november	 SV	Bedum	 	 -	 	 The	Knickerbockers	
30	november	 Gramsbergen	 	 -	 	 SV	Bedum	
7	december	 SV	Bedum	 	 -	 	 LTC	
14	december	 De	Weide	 	 -	 	 SV	Bedum	

	 	 	 	 	 	 	

20
20

	

25	januari	 SV	Bedum	 	 -	 	 Elim	
1	februari	 DZOH	 	 -	 	 SV	Bedum	
8	februari	 SV	Bedum	 	 -	 	 Gorecht	
15	februari	 FC	Wolvega	 	 -	 	 SV	Bedum	
7	maart	 SV	Bedum	 	 -	 	 Drentina	
14	maart	 NEC	Delfzijl	 	 -	 	 SV	Bedum	
21	maart	 SV	Bedum	 	 -	 	 De	Weide	
28	maart	 DESZ	 	 -	 	 SV	Bedum	
4	april	 SV	Bedum	 	 -	 	 De	Griffioen	
18	april	 Elim	 	 -	 	 SV	Bedum	
25	april	 SV	Bedum	 	 -	 	 FC	Meppel	
9	mei	 LTC	 	 -	 	 SV	Bedum	
16	mei	 SV	Bedum	 	 -	 	 Gramsbergen	
23	mei	 The	Knickerbockers	 	 -	 	 SV	Bedum	
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Mind & Motion werd onlangs sponsor van SV Be-
dum. Eigenaresse Marit de Boer heeft een grote 
passie voor bewegen en gezond leven. Ze werkte 
ooit in de gehandicaptenzorg en gaf daarnaast 
groepslessen bij verschillende sportscholen. “Het 
was een bijbaan, maar al gauw werd het mijn pas-
sie.” Negen jaar geleden verhuisde Marit van Fries-
land naar Bedum. Hier werd haar droom groter 
en groter. “Van een kleine gymzaal verhuisden we 

naar onze eerste superkleine locatie aan het Bo-
terdiep. Toen dat na een half jaar te klein werd, 
verhuisden we naar de Industrieweg en toen ook 
dat te klein werd, hebben we de sprong gewaagd 
toen het pand aan de Verbindingsweg 3 vrijkwam.”

Voorkomen is beter dan genezen is de filosofie van 
Mind & Motion. Daarom richt het Lifestylecenter 
zich op zowel beweging als voeding, ontspanning 
en mindset. Marit is onder andere gediplomeerd 
voedingsdeskundige en gewichtsconsulent. Op 
het gebied van bewegen biedt Mind & Motion veel 
verschillende groepslessen en (functional) fitness, 
gegeven en begeleid door ervaren instructeurs. 
Personal training is ook een optie en op het gebied 
van wellness kun je hier ook goed terecht voor 
onder andere een sauna, zonnebank en diverse 
massages. In de gezellige bar vind je een gezonde 
smoothie, eiwitshake of een kopje koffie of thee. 
Sinds 1 juni 2019 is Mind & Motion zeven dagen 
per week open én zijn de openingstijden verruimd. 
Op maandag tot en met vrijdag kun je er terecht 
van 8.30 uur tot 21.30 uur en op zaterdag en zon-
dag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Marit en Ronald kijken uit naar de toekomst, hun 
samenwerking met SV Bedum en naar de nog te 
bouwen MFA op het sportcomplex van Bedum, 
waarin Mind & Motion het fitnessgedeelte zal ver-
zorgen. 

“Gezond leven leuk maken is onze missie”, zegt 
Marit. “En tot nu toe lukt dat erg goed! Wat begon-
nen is als bijbaan, is inmiddels ons leven gewor-
den. We zijn ontzettend trots op wat we hebben 
bereikt en zijn dankbaar dat we door het vertrou-
wen van onze leden zo hebben kunnen groeien!”

www.mind-motion.nl
06-15262987
info@mind-motion.nl

Mind & Motion: gezond 
leven leuk maken
Gezond leven leuk maken, dat is de missie van Marit de Boer, eigenaresse van Lifestylecenter Mind & Motion. 
In korte tijd groeide haar bedrijf, dat ze samen met haar partner Ronald Drijfhout runt, snel. “Mensen komen 
bij ons voor de gezellige sfeer en de aandacht, die we voor ieder hebben.”

SPONSOR IN BEELD
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✆ 06-120 33 298

info@administratiekantoor-balanz.nl
www.administratiekantoor-balanz.nl

Voor de complete verzorging 
van uw:

  administratie en jaarrekening    
  salarisadministratie

   aangifte inkomstenbelasting

Full Service ICT Bureau.
Anura

Ontwerp

Ontwikkeling

Maatwerk

Concepting

Websites Apps

Contact
info@anurawebdevelopment.nl

(050) 737 0329

Industrieweg 14, 9781 AC Bedum
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Problicity viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. In 
de afgelopen twintig jaar heeft het online en offline 
marketingbureau een breed netwerk aan partners 
opgebouwd, waardoor het aan vrijwel elke vraag 
van haar klanten kan voldoen, vertelt Rolf de Boer, 
die de dagelijkse leiding van Problicity heeft. Rolf: 
“We doen alles op het gebied van marketing voor 
onze klanten. Zowel traditionele media: print, druk-
werk, folders en flyers, als nieuwe media: online. 
Denk bijvoorbeeld aan social-mediacampagnes, 
websites, bannering en Marktplaats. Door mee te 
denken met onze klanten komen we samen tot de 
meest effectieve marketingstrategie”.

Problicity helpt klanten met hun marketing, maar 
ook met het bereiken van hun doelen. “Met bij-
voorbeeld een branding campagne, beter vindbaar 
zijn op internet of het overbrengen van een bepaal-
de boodschap.” 

Klanten zijn grote franchiseketens, voornamelijk in 
de auto- en motorbranche, maar ook kleinere be-
drijven. Rolf: “Onze kracht ligt in onze betrokken-

heid en het ontlasten en ontzorgen van klanten. 
Wij zorgen dat de klant zich bezig kan houden met 
wat hij leuk vindt en waar hij goed in is en zich 
niet bezig hoeft te houden met zijn website en dat 
soort zaken”.

Het team van Problicity bestaat uit twaalf mensen. 
Ervaren mensen én jonge mensen die veel feeling 
hebben met marketing en elkaar heel goed ver-
sterken. Rolf en Gert-Jan delen vele passies: voor 
samenwerken, optimaal presteren, voetbal en voor 
kinderen. Rolf: “Omdat wij denken dat de jeugd 
echt de toekomst heeft, sponsoren we de jeugd 
van SV Bedum en ondersteunen wij graag de doe-
len, die de club voor haar jeugd ambieert. Een club 
moet over goede trainers beschikken, die kinderen 
zowel op pedagogisch als op voetbalgebied goed 
kunnen ondersteunen. Wij vinden het belangrijk 
dat ieder kind een mooie herinnering krijgt aan zijn 
of haar tijd in de jeugd van SV Bedum. We vinden 
dat de jeugdafdeling de laatste jaren een enorme 
progressie heeft doorgemaakt en dat deze op ‘Pole 
Position’ staat om maatgevend in de regio te wor-
den. Daar willen wij graag een bijdrage aan leve-
ren”.

www.problicity.nl
Turfstraat 22, Groningen
(050) 879 54 03
info@problicity.nl

Problicity, trotse hoofdsponsor 
jeugdopleiding SV Bedum
Problicity is het online en offline marketingbureau van Gert-Jan Hageman. Het bureau ontzorgt 
haar klanten op elke mogelijke manier op het gebied van marketing. “Zodat de klant zich bezig 
kan houden met wat hij het liefste doet.”

SPONSOREN JEUGDOPLEIDING SV BEDUM
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Dak Montage Noord Groningen
Elk dak is anders en vergt kennis van de dakcon-
structie en de dakbedekkingsmaterialen. Of het nu 
gaat om bitumineuze dakbedekking, dakbedekking 
van zink, kunststof dakbedekking of EPDM dakbe-
dekking, het is de kennis en de vaardigheid van de 
dakdekker die het verschil maken. Bij Dak montage 
Noord staat de vakbekwaamheid van onze goed op-
geleide dakdekkers centraal.
www.dakmontagenoord.nl

www.dakmontagenoord.nl

Van Dijk Keukens & Interieurbouw
Van Dijk keukens & interieurbouw is 20 jaar gele-
den gestart als keukenmontage bedrijf, inmiddels 
is het bedrijf uitgegroeid tot een familiebedrijf met 
een brede expertise en kunnen we meer bieden dan 
alleen montage. Keukenmontage is nog altijd een 
voorname poot onder het bedrijf. Maar daarnaast 
leveren we ook keukens én maatwerk meubels en 
interieurs. Hierbij kunt u denken aan audiomeube-
len en –kasten maar ook de inrichting van winkels 
en bedrijven kunnen we verzorgen! Alles is mogelijk!
www.vandijkkeukenmontage.nl

Kooijmans Kalkvrij
Kooijmans Kalkvrij is een onderneming van Kooij-
mans Installatietechniek. Kooijmans Kalkvrij draagt 
zorg voor uw complete wateronthardinginstalla-
tie. Het advies, de apparatuur, de levering en in-
stallatie, het onderhoud, de garantie en zelfs de 
onderhoudsmiddelen zijn allemaal inbegrepen 
in één laag maandbedrag.  
Zo kunt u kalkvrij wonen of wer-
ken zonder technische of finan-
ciële verrassingen.
www.kooijmanskalkvrij.nl

LMB Rutgers
Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers richt zich op 
de professionele veehouderij. Met merken als John 
Deere, JCB-Agri, Faresin, Trioliet, Vicon en Joskin 
voeren we een prachtig pakket voor de veehoude-
rij. In de winkel hebben wij een ruim assortiment 
producten voor o.a. de veehouderij. Maar ook van 
hand- en tuingereedschap, afrasteringsmateriaal en 
speelgoed.
www.rutgersmechanisatie.nl

SPONSOREN JEUGDOPLEIDING SV BEDUM

HOOFDSPONSOR:

Problicity
Online en offline marketingbureau

Zie het artikel in deze presentatiegids over Problicity.
www.problicity.nl

CO SPONSOREN:

Kooijmans Kalkvrij

Om op verantwoorde wijze te kunnen blijven investeren in de jeugdopleiding van SV Bedum heeft de jeugdafdeling 
een plan opgesteld om sponsoren te interesseren een financiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de jeugdopleiding. 
Een aantal bedrijven hebben zich ondertussen bereid getoond om de Jeugdopleiding van SV Bedum te steunen. Wilt u 
de jeugdopleiding van SV Bedum ook steunen? Vraag naar de mogelijkheden bij de Commerciële Commissie.
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SPONSORGROEP SV BEDUM
Rond de vereniging is circa tien jaar geleden een sponsorgroep opgezet. Het idee achter de groep sponsoren is ontstaan uit 
het feit dat een hoofdsponsor vaak als enige de echte naamsbekendheid genereert en dat de overige sponsoren wat naar 
de achtergrond verdrongen worden. Met deze groep treedt SV Bedum overzichtelijk en als blok naar buiten. Op deze manier 
laat de vereniging aan leden, andere verenigingen en bedrijfsleven zien dat elke sponsor, wat die ook mag doen binnen de 
club, belangrijk is voor onze vereniging. Het gevoerde beleid ten aanzien van de besteding van de sponsorgelden, wordt aan 
sponsoren duidelijk gemaakt. De bijdragen komen in alle gevallen ten goede aan de club en niet aan een individu of elftal. 
Wel kunnen bedrijven aangeven dat zij bij voorkeur jeugd of juist senioren zouden willen ondersteunen. De volgende spon-
soren zijn inmiddels vertegenwoordigd in de sponsorgroep:

KLAVERBLAD
Bezoekadres
Afrikaweg 2
2713 AW Zoetermeer

Postadres Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
 T: 079 - 3 204 204 (dag en nacht)

HOOFDSPONSOR

Scholma Print & Media
Industrieweg 4, 9781 AC Bedum 
T: 050 301 36 36
E: info@scholma.nl
I: www.scholma-druk.nl

Dietvorst
Stationsweg 10, 9781 CH Bedum 
T: 050 301 30 74
F: 050 301 58 95
E: dietvorst@dietvorst.nl
I: www.dietvorst.nl

Kenders Bouw 
Industrieweg 39 
9781 AC Bedum 
T: 050 317 67 70 
E: info@kendersbouw.nl 
I: www.kendersbouw.nl

Groenvoorziening A.J. van Werf B.V.
Industrieweg 33
9781 AC Bedum
T: 050 301 25 00
E: info@groenwerf.nl
I: www.groenwerf.nl

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder 
Bij Klaverblad Verzekeringen varen we al sinds 1850 onze ei-
gen koers. We bieden gewoon goede verzekeringen waar veel 
particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
iets aan hebben. Niet meer en niet minder. Klaverblad is een 
coöperatieve verzekeraar, die het belangrijk vindt verzekerin-
gen aan te bieden, die klanten echt nodig hebben en niet 
meer kosten dan noodzakelijk. 
Bij Klaverblad staan we voor altijd snel en persoonlijk contact 
en snelle schadeafhandeling.
Maar er is nog een goede reden om voor Klaverblad te kiezen. 
Als trotste (hoofd)sponsor van SV Bedum doen we graag, sa-
men met de leden, iets extra’s voor de club.

Scholma Print & Media is partner in de verzorging van druk-
werk en de hieraan verbonden dienstverlening. Dat is net als 
bij sport een gezond samenspel, vereist topfitte spelers en een 
slimme strategie. Met tevreden klanten en supporters langs 
de lijn. Meer weten: www.scholma.nl; www.scholmaonline.nl; 
ww.veeew.com 

Het Technisch Installatiebedrijf Dietvorst levert al meer dan 
dertig jaar installatiewerken. We zijn een veelzijdige ambach-
telijke onderneming. We zijn regionaal georiënteerd en leg-
gen ons toe op centrale verwarming, gasinstallaties, sanitair 
en dakbedekkingen. We houden ons aanbevolen voor uw 
opdrachten, zowel voor nieuwbouw, verbouw, renovatie als 
onderhoud.

Kenders Bouw is een allround bouwbedrijf dat met u mee-
denkt. Wij leveren gedegen en doordacht vakwerk. Een 
geruststellende gedachte. Daar staan wij voor. Bij Kenders 
Bouw staan u en uw bouwproject centraal. Ieder project, 
groot of klein, nemen wij even serieus. Persoonlijke aandacht 
en wederzijds vertrouwen zien wij als het fundament van 
een goede samenwerking. Toegankelijkheid is voor ons be-
naderbaar en bereikbaar zijn. Dit vertalen we in korte lijnen 
op de werkvloer. En net als u houden ook wij van duidelijke 
afspraken.

Groenvoorziening van der Werf is uw partner als het gaat om 
aanleg, beheer en onderhoud van groenvoorzieningen., De 
opdrachtgevers zijn divers ; van non-profitorganisaties, bedrij-
ven, instellingen tot overheidsorganisaties. Het bedrijf begeeft 
zich eveneens in de particuliere markt. Binnen de organisatie 
werken prima geschoolde, ervaren medewerkers. Het motto 
van Groenvoorziening van der Werf is ‘uw groen is bij ons in 
goede handen!

Mind & Motion is een lifestylecenter in Bedum, dat zich richt 
op alle gebieden van preventieve gezondheid. Voorkomen is 
immers beter dan genezen. Daarom richt Mind & Motion zich 
op beweging, voeding, ontspanning en mindset. De juiste ba-
lans is waar het om draait! Wij bieden (functional) fitness en 
een ruim aanbod aan groepslessen. Dit wordt verzorgd door 
ons team van ervaren en persoonlijke instructeurs, die u zullen 
motiveren om het beste uit uzelf te halen! Bij Mind & Motion 
vindt u ook personal trainers, voedingsdeskundigen, wellness 
faciliteiten en een gezellige bar voor een smoothie, eiwitshake 
of een (speciaal) kopje koffie of thee!

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

UW WENSEN STAAN 
CENTRAAL.
Daar zijn we heel zwart-wit in.

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

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

Voor particulier en bedrijfsleven.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE.

UW WENSEN STAAN 
CENTRAAL.
Daar zijn we heel zwart-wit in.

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

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

Voor particulier en bedrijfsleven.

EEN GERUSTSTELLENDE GEDACHTE.

Lifestylecenter Mind & Motion
Verbindingsweg 3
9781 DA Bedum
T: 06 15 26 29 87
E: info@mind-motion.nl
W: www.mind-motion.nl

Gezond leven
leuk maken

Kom jij ook
sporten bij de 

leukste sportschool 
van Bedum? 

Groepslessen
Fitness

Wellness
Personal Training
Voedingsadvies

Verbindingsweg 3, 9781 DA Bedum
06 152 629 87  •  info@mind-motion.nl  •  www.mind-motion.nl
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Vuurboom BV
Industrieweg 25a
9781 AC Bedum

T: 050 301 38 62
F: 050 301 50 78 

E: info@vuurboom.nl
I: www.vuurboombv.nl

Kinderopvang 
Paddington 

Kapelstraat 1, 2 en 2b
9781 GK Bedum

Tel: 050 301 03 75
Kantoor: 050 301 54 55

E: info@kinderopvang paddington.nl
w: www.kinderopvang paddington.nl 

Olie Distributie Noord B.V. 
Groningerweg 2
9781 TW Bedum
T: 050 301 60 36
F: 050 301 43 75

E: odn@odn.nl
I: www.odn.nl

Slagerij Kevin
Overtuinen 7

9802 BR Zuidhorn
T: 0594 50 51 03

ONE WAY
Grotestraat 15

9781 HA Bedum
T: 050 301 20 28

E: info@one-way.nl
I: www.one-way.nl

Al meer dan 18 jaar bieden wij uw kind(eren) een fijne plek 
om te spelen en te groeien, terwijl u werkt. Wij hopen dat 
kinderen later kunnen terugkijken op onze opvang als een 
plek, waar zij zichzelf konden en mochten zijn, waar zij zich 
veilig voelden en waar ze hun vriendjes om zich heen hadden. 
Een plek waar ze met plezier een deel van hun jeugd hebben 
doorgebracht. Kinderopvang Paddington vangt kinderen op in 
horizontale groepen. Bij ons weet u zeker dat uw kind verblijft 
op een plaats, die aan strenge eisen moet voldoen en hierop 
ook wordt gecontroleerd. Er is altijd opvang op een veilige en 
vertrouwde plaats voor uw kind.

Bouwmaatschappij Vuurboom BV is een middelgroot fami-
liebedrijf, welke in de drie noordelijke provincies werkzaam 
is. Naast particuliere woningbouw is het bedrijf ook actief op 
het gebied van uiteenlopende projecten als bedrijfshallen, 
kantoren en multifunctionele gebouwen. Met vestigingen in 
Valthermond en Bedum en betrokken medewerkers kan men 
alert en flexibel inspelen op uw vragen.

Sinds 1991 levert ODN te Bedum olieproducten aan agrari-
ers, transportbedrijven, loonbedrijven, aannemerij, industrie 
en particulieren. ODN kenmerkt zich door optimale service 
en snelle levering van kwalitatief hoogwaardige brandstoffen, 
smeermiddelen en aanverwante producten, alsmede techni-
sche apparatuur (ISO-9002 gecertificeerd). 

‘De Zaak Vol Smaak’, Slagerij Kevin voor uw vers vlees, fijne 
vleeswaren, hapjes, salades, schotels, specialiteiten, feesten 
en partijen. Kevin heeft een eigen worstmakerij. Het assorti-
ment van De Zaak Vol Smaak staat in het teken van ambach-
telijke kwaliteit met zorg bereid.

ONE-WAY JEANS & FASHION biedt circa 200m² (in Bedum) 
en 120m² (in Winsum) dames- en heren mode en een groot 
assortiment jeans. Met merken als PME (Pall Mall) - SCOTCH 
& SODA – TOM TAILOR – PETROL INDUSTRIES – STREET ONE 
– GEISHA – NOT THE SAME – CECIL. U kunt ons ook volgen 
via TWITTER “onewaymode voor de laatste aanbiedingen of 
acties”.

Landbouwmechanisatiebedrijf Rutgers is een bedrijf dat zich 
in de loop der jaren heeft gespecialiseerd in de mechanisa-
tie van melkveehouders, loonbedrijven en groenvoorziening. 
Naast de werkplaats is er een winkel waar de veehouder maar 
ook zeker de particulier terecht kan voor o.a. (tuin) gereed-
schap, groot assortiment speelgoed (traptrekkers etc.) vei-
ligheidskleding, en schoenen, en nog veel meer. Kom gerust 
eens langs en laat u verbazen.

Al vijf jaar is Chris Slager met zijn makelaardij actief in Bedum 
en omstreken. Met ruim twintig jaar ervaring in zijn vak en 
door het plezier dat hij in zijn werk heeft, is Chris Slager Make-
laardij inmiddels uitgegroeid tot een vertrouwd kantoor, waar 
Bedumers graag aankloppen.

Slager traiteur Thonny Teerling staat al vanaf 1992 synoniem 
voor lekker. Alles wat wij maken, is bedoeld om u lekker, ge-
varieerd en gezond te laten eten. Ons assortiment is huisge-
maakt. Kwaliteit van het beste vlees, met pure ingrediënten 
en bereid met passie voor lekker. Vers vlees, fijne vleeswaren, 
specialiteiten en ambachtelijke worstsoorten uit eigen worst-
makerij. Voor een heerlijke maaltijd, wanneer u zelf uitgebreid 
wilt koken, voor een tussendoortje of wanneer u visite krijgt. 
Altijd vers, altijd van topkwaliteit en natuurlijk altijd lekker!

Olie Distributi

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

T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl

Landbouwmechanisatie-
bedrijf Rutgers

Stedumerweg 3
9781 TV Bedum

T: 050 301 30 37
F: 050 301 55 89

E: ewold@rutgersmechanisatie.nl
I: www.rutgersmechanisatie.nl 

Chris Slager Makelaardij
Molenweg 5

9781 GL Bedum
T: 050 820 09 35

E: info@chrisslagermakelaardij.nl
I: www.chrisslagermakelaardij.nl

Slagerij Teerling
De Vlijt 10B

9781 NR Bedum
T: 050 3014018

E: info@slagerijteerling.nl
W: www.slagerijteerling.nl

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp
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Een belangrijke winkel in Koopcentrum De Scheve Toren in 
Bedum is supermarkt PLUS. PLUS Bedum maakte onderdeel 
uit van de landelijke organisatie. Sinds 1 december 2014 is de 
vestiging overgegaan naar Jeroen Juch, die een ruime ervaring 
in de supermarkt wereld heeft opgebouwd. Vanaf heden heet 
de mooie vestiging in het centrum van Bedum dan ook PLUS 
Jeroen Juch Bedum.

Wanneer u een koopwoning of een bedrijf heeft, is de hypo-
theeklening vaak de grootste kostenpost. Belangrijk dus dat u 
daar verstandige keuzes in maakt. Een heel lage rente is mooi, 
maar levert het per saldo ook de laagste maandlasten op? Na-
tuurlijk wilt u een objectief financieel advies. Van iemand die 
verschillende hypotheken van alle mogelijke geldverstrekkers 
duidelijk op een rijtje zet. Samen met u zoekt en rekent hij net 
zo lang tot de passende hypotheek is gevonden.

Bakkerij Hoekstra is een moderne, bijzondere bakkerij. Met 
een enorm assortiment brood, koek en banket en vele speci-
ale, lekkere en authentieke producten voor ieder eetmoment. 
Ons team met zeer enthousiaste en vriendelijke medewer-
kers, vakkundig door regelmatige scholing en opleiding, staat 
voor u klaar!

Hoeksema Schilders, schilders met hart voor uw bezit. Een 
jong bedrijf met passie voor het schilderswerk. We zijn erkens 
lid bij de BETERE SCHILDERS. Hoeksema Schilders is partner 
van Glasgarant B.V. voor het perfect onderhouden van uw wo-
ning.

Onze mensen bestaan uit zeer gedreven en vakkundige vak-
mensen. Het streven van deze mensen is een optimaal eind-
product te leveren. Of het een installatie in de industrie of in 
een woning betreft, wij kunnen zeggen dat wij in de 25 jaar, 
dat wij bestaan geen enkele uitdaging uit de weg zijn gegaan. 
We hebben veel moois mogen realiseren. 

Grandcafé Koning / Restaurant de Caenerij, twee horecagele-
genheden met elk een eigen ingang.
Onze gerechten: EERLIJK - GEEN OPSMUK - MAAR KWALITEIT 
EN TOPPRODUCTEN; uitgegeten? In ons Grand café is dan 
nog plaats voor een heerlijk drankje in een opmerkelijke sfeer.

H. Zijl Schilderwerken is een eenmanszaak met meer dan 
17 jaar ervaring. Het werk bestaat grotendeels uit het onder-
houdsschilderwerk aan woningen van particulieren, maar ook 
voor bedrijven, scholen en stichtingen kunt u terecht bij Zijl. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor professionele vakverven o.a. 
Sigma en Wijnozol. Kwaliteit en service; dat is wat hij wil en 
kan garanderen. Vakmanschap, kwaliteit en service, dat is ons 
visitekaartje. 

Halverwege 2019 is makelaardij Dijk Vastgoed een samen-
werking aangegaan met makelaardij Mooi Wonen uit Ty-
naarlo. Binnenkort zal de naam veranderen in Mooi Wonen, 
Makelaars het Hogeland. De dienstverlening blijft - zoals u 
dat gewend was - vanuit een persoonlijke benadering. Mooi 
Wonen staat voor aan-en verkoop van onroerend goed, 
taxaties en nieuwbouw. Zoekt u totale dienstverlening op 
het gebied van makelaardij, hypotheken en verzekeringen? 
Maak dan kennis met onze organisatie. Contactpersoon 
binnen de makelaardij is Trudy Filippo. Door haar jaren-
lange ervaring binnen de makelaardij zal zij in staat zijn u 
een goed inzicht te verschaffen in het scala aan verkoop-en 
aankoopmogelijkheden. Geheel vrijblijvend bieden wij u de 
mogelijkheid tot een waardebepaling van uw woning. 

Kamphuis Metaalwerken is een constructie-, las- en monta-
gebedrijf gevestigd in het Groningse Noordwolde. Kamphuis 
Metaalwerken is een jong bedrijf met veel ambitie, kwaliteit 
en perfectie. Een goede samenwerking is voor ons een van-
zelfsprekendheid. Wij zijn tevens lid van de Koninklijke Me-
taalunie. 

Marcel Meijerink
9781 XS Bedum
T: 06-13 32 93 23
E: info@mmhypotheken.nl
I: www.mmhypotheken.nl

Plus Bedum
Jeroen Juch 
Grotestraat 13
9781 HA Bedum
T: 050 301 04 81
I: www.plus.nl

Bakkerij Hoekstra
Kerklaan 4
9781HP Bedum
T: 050-301 23 01
E: bestellingen@bakkerijhoekstra.nl
I: wwwbakkerijhoekstra.nl

Hoeksema Schilders
Verbindingsweg 32a, 
9781 DA Bedum
T: 06 23 03 40 03
I: www.hoeksemaschilders.nl

Grandcafé Koning
Boterdiep ZZ 38, 9781 GP Bedum 
T: 050 301 37 58
F: 050 301 37 58 
E: info@grandcafekoning.nl
I: www.grandcafekoning.nl

Mooi Wonen 
makelaars het Hogeland
Molenweg 22
9781 GM Bedum
E: info@mooiwonenhogeland.nl
T: (050) 301 37 75
I: www.mooiwonenhogeland.nl

H. Zijl Schilderwerken
Verbindingsweg 22A
9781 DA Bedum
06 15 15 16 16
www.zijlschilderwerken.nl

Kamphuis Metaalwerken
Noordwolderweg 31b
9784 PA Noordwolde
T: 06 510 408 38
E: info@kamphuis-metaalwerken.nl
I: www.kamphuis-metaalwerken.nl

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

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

Coolman Elektro 
Oude Dijk 19
9781 BL Bedum
T: 050 301 60 25
E: info@coolman.nl
W: www.coolmanelektro.nl

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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Wij bieden een breed assortiment bekende en sterke A-merken, 
onder andere: Nike, Adidas, ASICS, PUMA, Reebok en Joma. 
Maar ook sportieve modieuze merken, zoals Gaastra, O’Neill, 
Brunotti en Falcon zijn bij ons verkrijgbaar. Op het gebied van 
bijna alle actieve sporten is er voor zowel dames, heren als ook 
jeugd volop sportkleding, -schoenen en accessoires te verkrij-
gen. Bij Sporthuis Winsum staat klantvriendelijkheid, service-
verlening en persoonlijk advies hoog in het vaandel. Sporthuis 
Winsum is ook aanbieder van de SV Bedum kledinglijn.

Wij zijn een merkonafhankelijk en universeel garagebedrijf, niet 
gebonden aan inkooporganisaties, zodat wij u de allerbeste 
prijs/kwaliteit kunnen bieden. We hanteren tarieven zodat auto-
rijden betaalbaar blijft. Klantvriendelijkheid, meedenken en de 
juiste prijsstelling staan bij ons hoog in het vaandel.

Bent u ook op zoek naar goede opvang voor uw kind? Loop 
dan eens binnen op onze dagopvanglocatie aan de Vlijt 18 in 
Bedum. Een toplocatie met o.a. drie groepsruimten voor de 
dagopvang. Een fantastische tuin die op een speelde manier 
is ingericht! Kinderen kunnen fietsen over een heus verkeers-
plein, spelen in onze eigen ingerichte pipowagen, klimmen, 
klauteren en heerlijke zandgebakjes maken in de zandbak. 
En voor de allerkleinsten hebben wij de “babyhuisjes” buiten 
staan. Hierin kunnen zij heerlijk en op een veilige manier bui-
ten slapen als het mooi weer is.

Dak Montage Noord is het dakdekkersbedrijf uit Bedum, pro-
vincie Groningen. Wij zijn al 15 jaar actief als dakdekkers en 
onderscheiden ons door een frisse vakkundige kijk op het ver-
vaardigen van daken en het onderhouden van daken. Door ja-
ren kennis, ervaring en scholing kan Dak Montage Noord u een 
kwalitatief en veelzijdig pakket aanbieden op het gebied van 
dakbedekking. Dak Montage Noord werkt met hoogwaardige 
en duurzame materialen.

Bent u op zoek naar totale financiële ontzorging ? Informeer 
dan bij Dijk & Belga, hypotheken, verzekeringen en financiële 
dienstverlening. Wij bieden u een oplossing voor vraagstuk-
ken op bovenstaand gebieden. Daarnaast kunt u als particulier 
en/of als ondernemer uw verzekeringen laten doorlichten op 
het gebied van prijs en kwaliteit. Dijk & Belga zoekt hier naar 
de meest passende voorwaarden die ook nog eens binnen 
uw budget zullen vallen. Silvio Belga, Wilhelm Dijk en Richard 
Ahlers zijn de adviseurs waarmee u in gesprek kunt gaan. Zij zul-
len u voorlichten. Bedumer ondernemers met een no-nonsense 
mentaliteit. Informeer naar de mogelijkheden.

HBakker Isolatie is een jong en dynamisch bedrijf met meer dan 
26 jaar ervaring. Wij richten ons voornamelijk op leiding-isolatie, 
luchtkanalen-isolatie en isolatie ten behoeve van warmte-, kou-
de- en leidingsystemen. Grote of kleine projecten zijn voor ons 
geen probleem. Wij staan voor kwaliteit en flexibiliteit! 

Een sterk familiebedrijf sinds 1930 met een moderne bedrijfs-
voering. We zijn persoonlijk, eerlijk, betrouwbaar, innovatief en 
vooruitstrevend. Door te luisteren naar de behoefte en de vraag 
van de klant, willen we de oplossing niet alleen toepassen maar 
ook vastleggen. 

Problicity is een online & offline marketingbureau. Sinds onze 
oprichting in 1999 hebben we ruime ervaring opgedaan in alle 
verschillende aspecten van marketing. Van de traditionele mar-
ketingkanalen zoals huis-aan-huis folders en ander drukwerk 
tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online mar-
keting, wij verzorgen het graag voor u. Aan de basis van onze 
manier van werken staat betrokkenheid: betrokkenheid bij onze 
klanten, bij ons vakgebied en betrokkenheid binnen ons team. 
De beste manier om wensen te vertalen in marketinguitingen 
is door nauw verbonden te zijn met onze klanten. Dit doen we 
met een ervaren team van ambitieuze marketeers.

Hoeksemaprint is een eenmanszaak gespecialiseerd in het 
maken van SIGN producten, o.a. vlaggen, bedrukte kleding, 
spandoeken, canvas en stickers. Hoeksemaprint onderscheidt 
zich door creativiteit, kwaliteit en een lage prijs. De mensen van 
Hoeksemaprint leveren producten die op maat zijn, denken met 
de klanten mee en begeleiden de klant tot een product waar zij 
tevreden mee zijn. Creativiteit is het motto van Hoeksemaprint!

Stalman Zuidwolde
Boterdiep Oost Zijde 36b

9785 AC Zuidwolde
T: 050 301 10 62

I: www.garage-stalman.nl

Kids2b 
De Vlijt 18 

9781 NR Bedum 
T: 050 301 37 57 
I: www.kids2b.nl

Dijk & Belga
hypotheken, verzekeringen en 

financiële dienstverlening
Molenweg 22

9781 GM Bedum
T: (050) 301 61 53
T: (050) 820 09 24 
E: info@dijkbelga.nl
I: www.dijkbelga.nl

Dak Montage Noord
Industrieweg 37 
9781 AC Bedum 

T: 050 260 00 08 
E: info@dakmontagenoord.nl 
I: www.dakmontagenoord.nl 

HBakker Isolatie
Industrieweg 27C, 9781 AC Bedum 

T: 06 51 57 84 59 
E: info@hbakkerisolatie.nl 
I: www.hbakkerisolatie.nl

Vaatstra Installatietechniek
Verbindingsweg 19, 9781 DA Bedum 

T: 050 301 28 32
E: vaatstra@vaatstra.nl

I: www.vaatstra.nl

Problicity
Turftorenstraat 22

9712 BR Groningen
T: (050) 879 54 03

E: info@problicity.nl
I: www.problicity.nl

Sporthuis Winsum
Onderdendamsterweg 9 

9951 EV Winsum 
T: 0595 44 51 99 

E: info@sporthuiswinsum.nl 
I: www.sporthuiswinsum.nl

Hoeksemaprint
T: 06 55 88 27 75 

E: info@hoeksemaprint.nl 
I: www.hoeksemaprint.nl 

INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL
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WEGWIJZER SV BEDUM

Secretariaat SV Bedum
Postbus 20, 9780 AA Bedum
E: secretaris@svbedum.nl

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

Social Media
Website: www.svbedum.nl
Twitter: twitter.com/svbedum
Facebook: facebook.com/svbedum
Instagram: instagram.com/svbedum

Dagelijks bestuur
Jan-Jur Timmer  Voorzitter
Jelle Prins  Secretaris
Anita de Jager  Penningmeester

Bestuursleden
Richard Ahlers  Technische zaken 
senioren & zaalvoetbal
Vincent Geerling  Voorzitter 
jeugdcommissie
André van Haag  Accommodatie
Gurbe Laninga  Commissies
Martin Broekmans  Commerciële  
Commissie

Jeugdcommissie
E: jeugd@svbedum.nl
Vincent Geerling  Voorzitter
Jeroen Hofman  Secretaris
Chris Glastra van Loon  AJC MO 
 
Rigte Jan ten Kate  AJC JO17-
JO19 
Tonnis van der Wijk  AJC JO12-JO15
Marcel Smedeman  AJC JO8-JO11
Kick Mulder  Algemeen lid
 
Financiële commissie
Wessel Hoekzema 
Nico Schutter
Anita de Jager  Penningmeester
Cees Kaspers  Contributie
Willem Jan Geertsma  Kantine 

Toernooicommissie 
E: toernooien@svbedum.nl
Vincent Geerling 
Koos van den Berg 

Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
Jesper Bonder

Communicatie & PR 
E: voorzitter@svbedum.nl

Clubblad Langs de Lijn
E: langsdelijn@svbedum.nl
Richard Bouwman 

Webteam
E: webmaster@svbedum.nl
Joran Arends
Coen Prins
Dian Arends
Marjolein Tepper
Tom Bosma
John Thoma

Technische commissie
Richard Ahlers  Voorzitter en bestuurslid 
senioren & zaalvoetbal.

Technisch Hart Jeugdopleiding
Jelmer Meinardi  Hoofd jeugdopleiding 
Remy van der Wal  Technisch 
jeugdcoördinator 
Marcel Dijkstra  Technisch 
jeugdcoördinator 
Vincent Geerling  Coördinator 
jeugdopleiding 
Ondersteunende functies:
Ivan Landlust Coördinator 
jeugdkeepers 

Wedstrijdsecretariaat 
E: wedstrijdsecretariaat@svbedum.nl
Tonnie Bonder  Veldvoetbal
Marcel Kuipers  Zaalvoetbal

Ledenadministratie
E: ledenadministratie@svbedum.nl
Bas Damminga 
contactpersoon bezorging cluborgaan
Tineke Altena 

Materiaalverzorging/kleding
E: materiaal_senioren@svbedum.nl
E: materiaal_jeugd@svbedum.nl

Richard Ahlers 
Karin Ahlers
Angelique Bouwman  
Anton Senneker  

Commerciële Commissie
E: commercie@svbedum.nl
Martin Broekmans  Voorzitter
Bé Dijk 
Joran Arends 
Gonnie Smit 
Johan van der Veen 

Oud Papier Commissie
E: oudpapier@svbedum.nl
Martin Broekmans
Dian Arends
Jos Thie
Nico Schutter

Activiteitencommissie
Marjolein Smit
Evelien Bronsema

Jeugdactiviteitencommissie
E: activiteiten_jeugd@svbedum.nl
Caroline Kwant
Bianca Bos
Rianne de Blécourt
Corine Zeldenrust

Klaverjascommissie
Jitze Medema 
Wim Oosterloo 
Johan Hartsema 

Scheidsrechterscommissie
Wim Heemstra 

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema 

Verzorging/sportmassage
Klaas van den Berg 
Jochem Dijk 

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes 

Coördinator zaterdagmorgen-
diensten
Geranda van der Ark 
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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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Trotse hoofdsponsor 
van SV Bedum
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