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Voorwoord

inhoud

Voetbalvrienden,
Voor jullie ligt alweer de nieuwe uitgave van de 
presentatiegids. Deze gids is voor een club als SV 
Bedum heel belangrijk. Veel bedrijven uit Bedum 
verlenen hun medewerking om op die manier de 
club te ondersteunen. Vanuit München houd ik na-
tuurlijk de verrichtingen van SV Bedum in de gaten. 
Per slot van rekening is voor mij daar alles begon-
nen. Een fijne jeugd en een goede opleiding zijn 
heel belangrijk voor je voetbalplezier. Ik heb be-
grepen dat de jeugdopleiding van SV Bedum goed 
verzorgd is. Eerst al de samenvoeging van beide 
clubs tot één grote jeugdopleiding en daarna alle 
seniorenteams ook samengevoegd. Dat levert 
uiteindelijk resultaat op. Dat het eerste zaterdag-
team vorig seizoen kampioen is geworden kwam 
eerder dan verwacht, maar is zeker geen verras-
sing. Het komt voort uit een goed beleid en een 
goede uitvoering. Die samenwerking is essentieel 
voor een goede sfeer en een warme vereniging. 
Dat kun je ook zien aan het grote aantal jeugdspe-
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lers dat naar het eerste en tweede elftal doorstro-
men. Maar ook de overige seniorenteams kunnen 
zo profiteren van een goede jeugdopleiding. De 
jeugd heeft dan perspectief binnen de vereniging.

Terug naar de 
roots van de 50- 
en 60-plussers

Robert Eimers
De basis voor succesvolle 
damestrainer
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Zoals ik gehoord heb denkt de club ook goed voor-
uit. Stilstaan is achteruitgaan. Onder leiding van 
Gert Jan Hageman wordt er hard gewerkt aan een 
nieuw onderkomen. En wat ik dan mooi vind, is dat 
er niet alleen gedacht wordt aan de voetbalvereni-
ging, maar ook aan het hele dorp. Op die manier 
kun je als vereniging ook alleen maar groeien. Be-
trek er zoveel mogelijk mensen en partijen bij en 
groei uit tot een mooie en stabiele club. Voor een 
dorp als Bedum is dat een mooi voorbeeld voor 
andere dorpen en steden. 

Tot slot ga ik inmiddels mijn 10e seizoen in bij Bay-
ern München. Ik wens het eerste elftal een mooi en 
sportief seizoen toe en dat de SV Bedum als geheel 
weer een stap voorwaarts maakt.

Sportieve groet vanuit München,

Arjen Robben
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VOORWOORD

Beste leden, 

Voor u ligt de presentatiegids 2018/19. Een uit-
gave waar we weer trots op kunnen zijn. Als be-
stuur hebben wij besloten als onderwerp te ne-
men ‘Trots en Back to the Roots!’ Samen met onze 
nieuwe beoogde voorzitter, Jan-Jurjen Timmer, 
schrijf ik een voorwoord in deze Presentatiegids.

Terug naar the Roots is een teruggaan in de tijd. 
Ik kijk met plezier terug naar de vele bestuurlijke 
functies die ik in de afgelopen veertig jaar heb be-
kleed! Van penningmeester van een winkeliersver-
eniging in de stad Groningen tot bestuurslid van 
een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) in Veen-
dam. Van voorzitter van CVVB tot voorzitter van de 
Groningen City Club. Organisator van de Bloemen-
jaarmarkt en voorzitter van de Landenweken in 
de stad Groningen en manager bij een Beeldend 
Theatergroep. Allemaal functies waar ik veel ple-
zier aan heb beleefd en ik met veel genoegen op 
terugkijk. Als pupil begonnen bij Be Quick in Gro-
ningen en gestopt met voetbal bij de veteranen 
van CVVB. Maar drie jaar geleden weer begonnen 
met voetballen bij het Walking Football-team, de 
nieuwe tak van sport binnen SV Bedum.
Al met al mooie herinneringen op het vrijwilligers-
vlak. Ook ben ik trots op wat we met mede-be-

stuursleden, commissieleden en verdere vrijwilli-
gers in de afgelopen jaren hebben bereikt. Je kunt 
zien dat samen met elkaar de kar trekken ontzet-
tend veel energie geeft richting je dagelijkse be-
zigheden. Vrijwilliger zijn in onze gemeenschap is 
van onschatbare waarde en geeft veel voldoening! 
Kijk naar onze SV Bedum, een fantastische club 
die al weer vijf jaar bestaat en op diverse vlakken 
nog steeds groeiende is. Zo heeft de Regionale 
Voetbalschool van FC Groningen ons uitgekozen 
vanwege onze uitstraling in de regio. Binnen onze 
eigen jeugdopleiding, met prima jeugdtrainers en 
jeugdelftallen die op hoofdklasse- of divisieniveau 
spelen, willen we, samen met de overige jeugd-
teams, graag presteren, maar vooral met plezier 
spelen om zo het met elkaar samen doen- gevoel 
te versterken. Kijk ik vervolgens vooruit dan kan ik 
met trots melden dat een commissie flink bezig is 
om nieuwbouw te realiseren met een multifunc-
tioneel gebouw waarin wij als voetbalclub, maar 
ook andere partijen, in gehuisvest kunnen wor-
den en wat de komende jaren realiteit kan wor-
den. Als voorzitter wens ik u allen veel leesplezier 
en succes op de velden en in de zaal dit seizoen 
2018/19!

Martin Broekmans
Voorzitter a.i
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Beste mensen,

Een thema als ‘back to the roots’ geeft mij een 
soort van dubbel gevoel. Aan de ene kant is er na-
tuurlijk niets mis mee om terug te gaan naar het 
verleden. Als het om voetballen gaat is dat in mijn 
geval meerdere jaren als speler bij het 2e en 3e van 
VV Stedum geweest en als trainer/coach van F- en 
E-teams bij diezelfde vereniging. Ook bestuurlijk 
ben ik daar als penningmeester actief geweest, 
maar vanwege de verhuizing naar Bedum in 2012 
ben ik daar in 2013 mee gestopt. Mijn beide zoons 
zijn direct in 2012 begonnen met voetballen bij SJO 
Bedum. Als ouder heb ik dus alleen maar ervaring 
met de fusieclub. Als ouder heb ik ervaren dat er 
de afgelopen jaren binnen de jeugdopleiding echt 
stappen zijn gemaakt en dat deze volop in ontwik-
keling is. Meerdere jeugdteams zijn gepromoveerd 
of weten stand te houden in de eigen klasse. Ik vind 
dat we daar als vereniging best trots op mogen zijn. 
Uiteindelijk is een goede en gebalanceerde jeugd-
opleiding de basis om met de seniorenteams suc-
cesvol te kunnen zijn. Maar terugkomend op het 
dubbele gevoel, het is prima om herinneringen op 
te halen of lering te trekken uit het verleden, maar 
we moeten er vooral niet in blijven hangen. Ik mag 
daarom ook graag vooruit kijken en zie op dat punt 
binnen de vereniging voldoende mogelijkheden en 
uitdagingen. Ik noem bijvoorbeeld de plannen voor 
de nieuwe accommodatie en het spanningsveld 
tussen ambitie en financiën. 

Op het persoonlijke vlak is het thema ‘back tot the 
roots’ zeker op mij van toepassing. Na mijn “car-
rière” als voetballer heb ik mij op het wielrennen 
gestort en in 2013 stond ik mee aan de wieg van de 
oprichting van Wielervereniging Bedum. In die peri-
ode heb ik als ouder op de zaterdagen wel langs de 
zijlijn gestaan, maar ook niet meer dan dat. Actief 
worden binnen het bestuur van SV Bedum is voor 
mij thuiskomen binnen de dynamiek van een voet-
balvereniging. In de gesprekken die ik met verschil-
lende mensen die actief zijn binnen de vereniging 
heb gehad, komen vooral de verhalen naar voren 
uit de tijd dat er nog in de in de 4e klasse werd ge-
voetbald. Toen waren dat bijna allemaal streekder-
by’s. Elk team uit de omgeving zou en moest van 
de teams uit Bedum winnen. Kortom, de mouwen 
moesten elke wedstrijd weer worden opgestroopt. 
Het voetbal is ondertussen duidelijk veranderd. Het 
is technischer en strategischer geworden. Ik wil 
hier geen betoog houden om het moderne voetbal 
weer achter ons te laten, maar dat van de mouwen 
opstropen spreekt mij wel aan. Ik wil ook zeker niet 
beweren dat daar vandaag de dag geen sprake van 
is. Maar om de doelen, op welk vlak binnen de ver-
eniging dan ook, te blijven halen blijft het nodig om 
af en toe even de mouwen op te stropen. Op dat 
punt mogen we wat mij betreft best bij onze roots 
blijven. 

door Jan-Jurjen Timmer
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Klaverblad Verzekeringen heeft in april een 
nieuw logo geïntroduceerd, dat eigentijds en 
herkenbaar is. Voor de herkenbaarheid zorgen 
de kleuren rood en groen en het klaverblad als 
beeldmerk die ook al in het oude logo te zien 
waren. 

De meeste consumenten kennen Klaverblad Verze-
keringen waarschijnlijk van de radio en tv commer-
cials en de slogan ‘als je maar lang genoeg gewoon 
blijft, word je vanzelf bijzonder’. Na de introductie 
van ons nieuwe logo is het ook tijd een nieuwe 
campagne te introduceren. Deze nieuwe campag-
ne is eind juli online gestart en vanaf 6 augustus is 
de nieuwe televisiecommercial te zien. 

Met de nieuwe campagne wilden we zorgen voor 
een soepele overgang van oud naar nieuw. 
Voor de herkenbaarheid is een deel van de cast 
uit de vorige campagne weer te zien en begint de 
commercial als vanouds in het Klaverblad-gebouw. 

Nieuwe campagne
De rode draad in de campagne is dat Klaverblad 
als coöperatie op een eigenzinnige manier keuzes 
maakt waarbij de klant voorop staat. 

In de campagne introduceren we een jong duo, 
dat namens Klaverblad naar de Nederlandse maat-
schappij kijkt en daar allerlei situaties en ontwik-
kelingen ziet. 
Bijvoorbeeld dat er steeds meer huizen met zon-
nepanelen zijn. Wij vinden het ongewoon dat som-
mige zaken niet goed geregeld of verzekerd zijn. 
Als coöperatie doen wij dit anders, want ‘als coöpe-
ratie denken we niet aan winst, maar aan mensen’.

Eerste televisiecommercial
De eerste televisiecommercial die vanaf 6 augus-
tus te zien is gaat over de uitgebreide Klaverblad 
Woonverzekeringen. 
Zonnepanelen zijn daarin gewoon meeverzekerd. 
Deze televisiecommercial is de eerste van een 
reeks.
In 2019 is er weer een nieuwe commercial te zien.

Nieuwe website
Daarnaast is onze website vernieuwd. Eigentijds en 
passend bij Klaverblad.
Naast het nieuwe logo, nieuwe kleuren en de to-
tale look & feel heeft ook Maatschappelijk betrok-
ken een prominente rol en plek gekregen op onze 
website.
Als (hoofd)sponsor presenteren we hier met trots 
de verengingen.

Nieuwsgierig? Neem snel een kijkje op:
https://www.klaverblad.nl/sponsoring.htm

Klaverblad Verzekeringen introduceert 
nieuw logo en nieuwe campagne
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Want wat zijn nu precies je roots: waar zitten ze, hoe 
groeien ze en hoe ervaar je ze? Dat zal voor een ieder 
anders zijn. Ik ben een geboren en getogen Bedumer, 
vanaf mijn 10e ben ik gaan voetballen. Toen nog bij CVVB. 
Op mijn 22e ben ik gestopt in verband met werk elders, 
maar terug in Bedum, toen mijn zoons gingen voetbal-
len, al snel weer actief binnen de vereniging. In de rol 
van supporter, soms eens een bardienstje, jeugdleider, 
jeugdbestuurder en later naar het hoofdbestuur ben ik 
al heel wat jaren betrokken en voel ik me verbonden. En 
dat noem ik mijn ‘roots’. Dat gevoel van verbonden zijn, 
je mede verantwoordelijk voelen, je in willen zetten voor 
de club, je kameraden er treffen, dat spelletje met die bal 
waar je maar niet over uitgepraat raakt, onze kinderen 
zien sporten en genieten. 
Die roots zitten dus ergens in je hart, ze ontstaan door 
verbondenheid en dat ervaar je als een thuisgevoel. 
En de trots? Mensen, wat kunnen we terugkijken op een 
prachtig seizoen 2017-2018. Wat is er lekker gevoetbald 
door alle jeugdteams, waaronder enkele teams die kam-
pioen zijn geworden. Onze jeugdafdeling doet het goed. 
De jeugdcommissie krijgt het steeds weer voor elkaar 
om goed opgeleide trainers en betrokken leiders op alle 
teams te zetten. Want we weten het allemaal; de jeugd 
heeft de toekomst! Als ik zie wat er vanuit onze jeugd 
doorstroomt naar de hogere senioren dan mogen we 
daar met elkaar zeker trots op zijn. Kijk bijvoorbeeld naar 
de selectie van Zaterdag 1 dat nagenoeg geheel bestaat 
uit jongens die hun roots bij onze eigen club hebben.
Ook het vrouwenvoetbal heeft bij SV Bedum een hele 
vlucht genomen. Een meidenteam is in de tweede helft 
van het seizoen zelfs in de hoofdklasse gaan spelen. En 
wat te denken van het Walking Voetbal en 7 tegen 7. 
Goede ontwikkelingen waardoor ook de ‘oudere’ spor-
tievelingen actief mee doen binnen de vereniging. In het 
zaalvoetbal kan op vrijdagavond lekker gevoetbald wor-
den.

En dan de seniorenteams op zaterdag en zondag. Zon-
dag 1 die dit seizoen lange tijd zicht hield op het kam-
pioenschap. En het klapstuk in de allerlaatste wedstrijd, 
natuurlijk het kampioenschap van Zaterdag 1. In een zin-
derende finale van de competitie, met een scenario dat 
eigenlijk goed genoeg is om er een boek over te schrij-
ven. 
Het afgelopen seizoen kende veel vreugde, maar ook in-
tens verdriet. Wat mij persoonlijk enorm heeft geraakt is 
het plotselinge overlijden van Robert Reisiger. Een echte 
clubman, betrokken en begaan met het voetbal in Be-
dum. Als club hebben we gerouwd. Ook dat is onderdeel 
van de club SV Bedum waar ik trots op ben. 
En nu staat er weer een nieuw seizoen voor de deur. 
Waar we al jaren de trend zagen dat er minder op zon-
dag wordt gevoetbald is er nu in het komende seizoen in 
Bedum helaas geen voetbal meer op zondag. Maar alle 
andere teams zijn ingedeeld en staan klaar om er weer 
een fantastisch seizoen van te maken. Heel veel vrijwilli-
gers zullen er weer alles aan doen om de hele organisatie 
te laten draaien op en rond de velden. Maar ook achter 
de schermen zijn er heel veel mensen actief. 
En bovendien zullen er ook dit seizoen weer nieuwe 
‘roots’ groeien en zal er ‘trots’ ontstaan. Ik hoop jullie al-
lemaal weer te treffen op het sportpark. 

JELLE PRINS, SECRETARIS SV BEDUM
Seizoen 2018-2019 zal ‘roots’ doen 
groeien en ‘trots’ doen ontstaan

Met genoegen schrijf ik weer mijn bijdrage voor deze presentatiegids van SV Be-

dum. Weer, omdat ik, na een aantal jaren er tussenuit te zijn geweest, opnieuw 

secretaris ben geworden binnen het bestuur. De opdracht om een bijdrage te 

leveren binnen het thema van deze gids ‘Terug naar je roots’ en ‘Trots’, heeft me 

aan het denken gezet. 
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Het team van de week deed zijn intrede waarbij spe-
lers van de eerste selectie op zaterdagochtend de 
wedstrijd van het team van de week gingen bekij-
ken. Andersom, zijn de jongens en meisjes van dat 
betreffende team ’s middag ballenjongen/meisje bij 
het eerste elftal. Ook heeft dit seizoen de “Bedum 
Fanatics” zijn intrede gedaan. Het is prachtig om te 
zien hoe deze jeugdspelers meeleven met het eer-
ste elftal. Dit wordt zeer gewaardeerd door spelers 
en staf.

Terugblik
Wat een mooi seizoen hebben wij achter de rug. 
Het hele seizoen hebben wij bovenin meegestre-
den. In de uitwedstrijd tegen DESZ pakten we dan 
ook onze eerste prijs. Na een 2-3 overwinning werd 
de tweede periode binnengesleept. Met nog negen 
wedstrijden voor de boeg deden wij nog steeds mee 
in de top van de 2e klasse. De topper uit bij Klaziena-
veen werd (onterecht) met 2-1 verloren. Dit luidde 
op dat moment een mindere periode voor ons in. In 
de wedstrijd uit bij Groen Geel verloren wij met 3-1. 
Hierdoor was het kampioenschap heel ver weg. Met 
5 punten achterstand op Pelikaan S en nog 2 wed-
strijden te gaan leek het onoverbrugbaar.

Maar uit bij Pelikaan S hebben wij het kampioen-
sfeest van Pelikaan S verstoord en was het verschil 
nog maar 2 punten, niks in eigen hand maar er was 
nog een kans. In de thuiswedstrijd tegen Omlandia 
moest er gewonnen worden en Pelikaan S moest 
verliezen. Al gauw bleek Pelikaan S achter te staan, 
zelfs met 3-0.

Tja, en dan in Bedum…. Die laatste 10 minuten zijn 
onvergetelijk, van kampioen naar geen kampioen en 
in de laatste minuut de titel pakken in de 2e klasse. 
KAMPIOEN.
Dit kampioenschap is eigenlijk maar in één woord 
te vatten: TROTS. Trots op de hele selectie, iedereen 
heeft zijn minuten gemaakt, en natuurlijk trots op 
de gehele staf die altijd maar weer klaar staat voor 
de hele groep.
Dit was voor mij ook een hele mooie terugkeer naar 
Bedum, terug bij SV Bedum als hoofdtrainer, terug 
naar mijn roots en dan direct het kampioenschap 
behalen.
Voor mij persoonlijk was het een zeer emotioneel 
moment om kampioen te worden. Ik was blij dat 
mijn vader dit als rasechte Bedumer nog mocht 
meemaken ondanks zijn slopende ziekte. Ik weet 
zeker dat hij trots op mij is, en ik op hem.

Vooruitblik
Maar dat was afgelopen seizoen. Dit seizoen staat 
ons weer een hele mooie uitdaging te wachten in 
de 1e klasse. De derby tegen Winsum is weer terug. 
Dit is al een wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. 
Maar ook zullen we zien of wij ons kunnen meten 
met ploegen als HZVV, Drachtster Boys en Oranje 
Nassau. Ik ben heel erg benieuwd wat de 1e klasse 
ons gaat brengen. De bovenkant van de 2e klasse zal 
niet veel onderdoen voor de onderkant van de 1e 
klasse. Wij zullen op onze eigen manier blijven spe-
len. Wij hebben onze eigen spelopvattingen zoals 
wij deze ook het vorige seizoen hebben gehanteerd. 
Dit seizoen zullen wij dit verder op linie- niveau en 

REMY VAN DER WAL
TROTS!!
Het thema ‘back to the roots’, waaraan ik mijn bijdrage verleende in de vorige 

presentatiegids, is voor mij alweer een jaar geleden. En wat voor een jaar is 

het geweest! Zeer succesvol zowel binnen als buiten het veld. Veel mensen 

die met ons meeleefden. Steeds meer mensen wisten het sportpark te vin-

den. Ook de binding met de jeugd vanuit het eerste elftal heeft weer een 

mooie boost gekregen. 
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individueel niveau verder moeten ontwikkelen. Als 
wij hiertoe in staat zijn, denk ik dat wij geen gek 
figuur gaan slaan in de 1e klasse. 
Voor de jonge jongens in onze selectie is deze stap 
omhoog ook een mooie uitdaging om zich verder 
te ontwikkelen. Onder begeleiding van de oudge-
dienden staat er een hele mooie groep die wat mij 
betreft prima mee kan in de 1e klasse. Handhaven 
zal in eerste instantie het doel zijn, maar van daar-
uit kijken we waar ons plafond zal liggen. 

‘Back to the roots’
In de selectie zijn niet veel mutaties te noteren. Roy 
Mertens gaat zijn geluk beproeven bij Achilles 1894 
in de Hoofdklasse van het zondagvoetbal, Matthijs 
Loer gaat spelen bij Groen Geel en in de staf heeft 
Ferdi Gorgulu afscheid genomen. Daar tegenover 
staat de komst van Yannick Groen van Go Ahead 
Kampen, Julian Walraven (keeper van de JO19) en 
Stef Klugkist (speler van JO19).
Als laatste komt Frank Langedijk ‘back to the roots’. 
Hij komt over van Be Quick 1887, terug naar zijn 
oude club. Mooi is het dat jongens vanuit Bedum 
wel hun vleugels uitslaan om ergens anders op een 
hoger niveau te gaan spelen, maar ook weer terug-
keren bij SV Bedum. Dit tekent de club en dit moe-
ten wij met z’n allen ook zo houden. Frank heeft 
op een hoger niveau ervaring opgedaan en kan dat 
vanaf dit seizoen gaan overbrengen op de jonge 
spelers binnen de selectie, een zeer waardevolle 
aanvulling binnen onze groep.

Verder is de selectie intact gebleven. Dit betekent 
dat wij nog steeds een groep hebben bestaande 
uit een mooie combinatie van ervaren spelers en 
jeugdig talent, voor het grootste gedeelte door de 
club zelf opgeleide spelers. Dit zegt ook iets over 
de jeugdopleiding. Kijkende naar de jeugd is er 
echt een mooie toekomst voor de club. Ook in de 
staf is er iemand die terugkeert naar zijn roots, na-
melijk oud keeper/speler van het eerste elftal René 
Homan. Hij gaat volgend jaar als assistent-trainer 
bij de eerste selectie aan de slag. Wij als staf zijn blij 
met de komst van de gedreven René Homan, die 
zelf ook de nodige ervaring meeneemt als keeper/
speler op het 1e klasse niveau. 

Ook kijk ik uit naar de samenwerking met de nieu-
we trainer van het tweede elftal (en zeker geen on-
bekende binnen de vereniging), Jelmer Meinardi. 
Wij werken al samen in het Technisch Hart van de 
jeugd, dit doen wij samen met Vincent Geerling. 
Jelmer en ik zijn verantwoordelijk voor de techni-
sche zaken waar Vincent alle organisatorische za-
ken voor zijn rekening neemt. Vaak onderbelicht, 
maar Vincent is een onmisbare, dragende kracht 

binnen de jeugdopleiding van SV Bedum. Jelmer 
krijgt een zeer verjongde tweede selectie onder zijn 
hoede. Deze tweede selectie moet de springplank 
worden naar het eerste elftal. Tevens willen wij het 
gat tussen de jeugd en de senioren verkleinen, het 
opleiden van spelers houdt niet op na de JO19. Sa-
men zullen wij op de dinsdagavond trainen met de 
eerste en tweede selectie en op de donderdag gaan 
deze selecties apart trainen.

Ook de derde selectie wordt nieuw leven in gebla-
zen. Het derde wordt ook een prestatieteam en hier 
staat Berry Hoeksema voor de groep. Weer een po-
sitieve ontwikkeling in het prestatievoetbal op za-
terdag. Een compliment kan uitgaan naar Richard 
Ahlers die vol overgave, op de achtergrond, veel 
werk verzet op technisch gebied.

Waar we zullen staan dit seizoen is afwachten, maar 
we zullen er als selectie en staf elke zaterdag weer 
alles aan doen. Uiteraard gebeurt dit met onze ei-
gen opvattingen, normen en waarden. Dan zullen 
we in mei 2019 zien waar dit nieuwe avontuur ons 
heeft gebracht.

Hierbij willen wil ik ook alle supporters en het be-
stuur bedanken voor de steun in het afgelopen sei-
zoen en hopen weer op dezelfde steun en support 
in het komende seizoen. 

door Remy van der Wal
Hoofdtrainer SV Bedum
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Overtuinen 7, 9801 BR  Zuidhorn, 0594 - 50 51 03
info@slagerijmennoknot.nl,  www.slagerijmennoknot.nl

Slagerij Menno Knot

Het BBQ seizoen
komt er weer aan!

Slagerij Menno Knot voor uw:
vers vlees - fijne vleeswaren - hapjes - saladeschotels
barbecue- gourmet en fondueschotels - specialiteiten
eigen worstmakerij - feesten en partijen

Overtuinen 7, 9801 BR  Zuidhorn, 0594 - 50 51 03
Slagerij Menno Knot

Slagerij Menno Knot voor uw: Ook voor 

verhuur 

van barbecues!

Aandacht vo�  lekker!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!



Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

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

Al meer dan 40 jaar
dè expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  F (050)3015895  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091
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Onze hoofdtrainer heeft recent uitge-
sproken te kiezen voor spelers afkom-
stig uit de eigen jeugdopleiding, dus 
ook qua zomerse transfers gebeuren 
er in Bedum geen gekke dingen. Na 
een seizoen hard werken is het tijd 
voor vakantie. Voor mij was het een 
druk jaar: een baan in het onderwijs, 
de TC II cursus bij de KNVB en het 
trainerschap bij SV Bedum en FC Gro-
ningen. Soms maar net te behappen, 
maar het was ook een goed jaar. Ik 
ben blij dat ik al deze mooie dingen 
dagelijks mag doen. Nu het zomer-
stop is, is het tijd om even terug te 
blikken. Een terugblik past goed bij 
het thema van deze presentatiegids: 
Trots en back to the roots. 

Trots en back to the roots  
Het is alweer 12 jaar geleden dat ik 
als 15 jarige jeugdspeler onder het 
hek van het hoofdveld doorstapte om 
tijdens een training van de F-pupillen 
aan Jan ten Caat te vragen of ik ook 
jeugdtrainer kon worden bij de club. 
Zelf was ik nog actief speler en wil-
de ik graag wat terug doen voor de 
jeugdopleiding waar ik het zo naar 
mijn zin had. Een week later kreeg ik 
een trainingspak en stond ik op dat-
zelfde hoofdveld tussen de jeugdspe-
lers niet wetende dat ik twaalf jaar 
later nog trainer zou zijn. Ik was echt 
trots op dat pak. Het was wat aan de 
grote kant, maar dat deed er niet toe. 
Ik was jeugdtrainer en tot op de dag 
van vandaag met veel plezier.  
Destijds trainden we met een klein 
groepje trainers alle 07-013 spelers 
van CVVB. Dat had zijn charme. We 
waren een hecht team en wisten wat 
we aan elkaar hadden. Het was nor-
maal om 3 a 4 teams in de week te 
trainen. Iets wat je nu bijna niet meer 
ziet. Een aantal trainers zaten ook nog 
in de Jeugd Activiteiten Commissie. 
Naast de trainingen organiseerden we 
vanuit deze commissie in samenwer-
king met een aantal betrokken ouders 
activiteiten als Sinterklaas, vossenjacht 
en de afsluiting van het seizoen. Het 
was ook gezellig buiten het veld. We 
hadden rond kerst een borrel of in de 
zomer een barbecue. We bezochten 
elkaars verjaardagen en gaven elkaar 
dan cadeaus waar je net niks aan had. 
Duut Knol kreeg een tas met de tekst 
Knols broeken in plaats van koeken, 

Cor Jansen een shirt met opa Cor op 
de dag dat hij Abraham werd en zelf 
kreeg ik een T-shirt met de tekst: Jel-
mer van Gaal. Op de voorkant stond 
dan een foto waarin ik een typische 
van gaal uitstraling had. Een streng 
dirigerende trainer die het uiterste 
van zijn spelers vraagt. Dit T-shirt 
heb ik gelukkig bewaard. Dat doe ik 
trouwens met alle spullen die ik heb 
ontvangen in de afgelopen 12 jaar. 
Dit zorgt voor een doos vol prachtige 
herinneringen. We keken ook vaak 
naar voetbalwedstrijden. Met name 
Feyenoord tegen Ajax was een ver-
hit potje. De commissiekamer van 
de club kon dan zomaar omgetoverd 
worden tot supportershome met vlag-
gen en sjaaltjes. Ik herinner mij nog 
goed dat ik samen met Bas Groene-
veld een John Guidetti taart heb laten 
bezorgen na de 4-2 overwinning van 
Feyenoord op Ajax. De Zweedse spits 
scoorde in deze wedstrijd drie keer en 
bekroonde zichzelf tot matchwinner. 
Ik kijk echt met heel veel plezier terug 
op deze tijd. Een ieder zette zich met 
volle overgave in voor de jeugdleden 
en tegelijkertijd was er onderling een 
goede sfeer. 
Na de fusie is er veel veranderd. Rood 
en blauw werd paars en de omvang 
van de jeugdopleiding nam fors toe. 
Ik ben blij met de fusie. Voor de jeugd 
was dit een goede keuze. Alle voetbal-
lers uit het dorp in één tenue en on-
der dezelfde vlag. Niet langer blauw of 
rood, maar paars. In het eerste jaar van 
het fusietraject trainde ik de onder 13. 
We kregen blauwe tenues en ik kreeg 

JELMER MEINARDI
De aanloop naar het nieuwe seizoen. In het betaald voetbal vaak een roerige perio-

de. Bij de gemiddelde amateurclub overheerst rust. Op de Bedumse velden waar door-

gaans het fanatisme van spelers en trainers klinkt, hoor je in de zomerstop slechts het 

geluid van enkele jeugdspelers die ondanks de gesloten toegangsdeur het hoofdveld 

hebben bereikt. 

 Jelmer geeft training aan de 09 van 
FC Groningen.
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ook een blauw trainingspak. De offi-
ciële paarse tenues zouden een jaar 
later komen. Tot die tijd werden de 
voormalige tenues van VV Bedum en 
CVVB gebruikt. Mijn elftalleider Han 
Paul kwam van VV Bedum en mijn 
elftalleider Bernard kwam van CVVB. 
Ook het team bestond uit een mix 
van spelers van beide verenigingen. 
Rood en blauw volledig door elkaar. 
Een prachtige start van de fusie! In de 
voorbereiding speelden we op een 
toernooi in Hoogezand tegen Ajax. 
We speelden in de poulefase gelijk en 
troffen Ajax nog een keer in de finale. 
Wederom werd er gelijk gespeeld. Na 
strafschoppen wonnen we het toer-
nooi. De spelers waren door het dolle 
heen. Winnen van Ajax? Dat gebeurt 
je geen tweede keer. Spelers omhels-
den elkaar en het was groot feest in 
de kleedkamer. Een mooi teken van 
een geslaagde fusie. Achter de scher-
men moest echt nog een hoop werk 
verzet worden, maar de spelers ston-
den met elkaar op het veld en had-
den plezier. Zij hadden zich in korte 
tijd al met elkaar verenigd. 

In de periode daarna is er op vele 
vlakken werk verzet. Het bij elkaar 
brengen van twee verenigingen bete-
kende ook dat er een eenduidig be-
leid geschreven moest worden voor 
de jeugdopleiding. Er was behoefte 
aan structuur en een eenduidige visie 
op het opleiden van voetbalspelers. 
Verscheidene technische mensen kre-

gen de leiding en verschillende con-
cepten werden uitgeprobeerd. Het 
één succesvoller dan de ander, maar 
waar niks mag mislukken, kan niks 
ontstaan. Het brengt de club waar we 
nu staan. Een ieder die in deze peri-
ode een stap naar voren heeft gezet, 
heeft bijgedragen aan club zoals deze 
nu georganiseerd is. 
Hedendaags voetballen er 360 jeugd-
spelers bij SV Bedum verdeeld over 
32 teams. Deze spelers worden ge-
traind door een collectief van 30 
trainers. Dat is een hele verantwoor-
delijkheid. De jeugdopleiding van 
SV Bedum wordt niet meer geleid 
door één persoon, maar door een 
werkgroep. Samen met Remy van 
der Wal mag ik mij focussen op het 
technische beleid. Wij organiseren 
bijvoorbeeld thema-avonden om de 
jeugdtrainers te scholen, maar bieden 
ook extra begeleiding op het veld. 
We worden hierbij ondersteund door 
Vincent Geerling. Vincent regelt alle 
organisatorische zaken, zodat wij ons 
volledig kunnen focussen op de ont-
wikkeling van de trainers en de spe-
lers. Deze werkroep draagt de naam: 
Technisch Hart Jeugdopleiding (THJ). 
Kort gezegd proberen we er voor te 
zorgen dat de jeugdopleiding zowel 
op technisch als organisatorisch vlak 
ontwikkeling doormaakt. Sinds dit 
seizoen zijn we een samenwerking 
aangegaan met NMC Bright. Een ex-
pert op het gebied van certificering 
in de sport. Samen kijken we naar de 

kwaliteit van de opleiding en probe-
ren we vervolgstappen te maken. Ons 
doel is om dit seizoen het certificaat 
lokale jeugdopleiding te behalen. 
Het maken van voldoende ver-
volgstappen is belangrijk. Gelukkig 
zien we deze ontwikkelingsgerichte 
houding ook in andere werkgroepen 
terug. Zo wordt er hard gewerkt aan 
de realisatie van een multifunctionele 
accommodatie en heeft de jeugdop-
leiding recent een aantal sponsoren 
gevonden waarmee we meer mo-
gelijkheden krijgen om kwaliteit te 
bieden. Voor mij betekent dit dat er 
meer ruimte/tijd wordt vrijgemaakt 
voor de coördinatie van de jeugdop-
leiding. Met ingang van dit seizoen zal 
ik samen met het THJ nadrukkelijker 
aanwezig zijn om de jeugdopleiding 
op technisch vlak te ontwikkelen. Als 
trainer maak ik dit seizoen ook een 
vervolgstap. Na 12 jaar actief te zijn 
geweest als jeugdtrainer ben ik dit 
seizoen trainer/coach van zaterdag 
2. De tweede selectie moet de stap 
zijn tussen de jeugdopleiding en de 
eerste selectie. Spelers moeten hier 
de juiste begeleiding krijgen om zich 
verder te ontwikkelen en door te 
groeien. In de seniorentak ga ik nauw 
samenwerken met Remy van der Wal, 
René Homan en Berry Hoeksema. Ik 
kijk uit naar deze samenwerking en 
naar het weerzien met trainers, spe-
lers en vrijwilligers. Ik hoop dat een 
ieder genoten heeft van een welver-
diende vakantie en opgeladen is voor 
een nieuw voetbaljaar. Als we met 
z’n allen de schouders er weer onder 
zetten, kunnen we hopelijk in de vol-
gende zomerstop ‘trots’ terugblikken 
op een prachtig seizoen!

SV Bedum 013 wint de finale van Ajax. Na een gelijkspel (1-1) in de reguliere 
tijd, wordt er na strafschoppen gewonnen.
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HOGE VERWACHTINGEN TRAINER BERRY  HOEKSEMA VAN SV BEDUM 3

“Uiteindelijk moeten we elkaar allemaal helpen”
De nieuwe trainer van SV Bedum 3 is Berry Hoeksema (53). Geen onbekende op 

het voetbalveld in Bedum. Hij heeft een druk bestaan met zijn bedrijf Hoeksema 

Print. De klantenkring komt uit de wijde omgeving. Zijn nog steeds groeiende be-

drijf vergt erg veel tijd. Berry werkt gemiddeld zes dagen in de week en brengt 

daarnaast ook nog twee avonden én de zaterdag door op het voetbalveld. Hoe 

weet hij dit allemaal te combineren? Berry vertelt graag hoe het zit.

“Mijn roots liggen in de Oosterparkwijk in Gronin-
gen. GVAV was mijn club. Toen speelde GVAV nog 
op het complex aan het Van Starkenborghkanaal 
waar nu huizen staan. Rond 1976 verhuisden wij 
naar Bedum.” Berry zat nog één jaar op de lagere 
school. Via de MAVO en de MEAO ging hij al snel 
aan het werk bij Lijnco in Groningen. Naast zijn 
baan volgde Berry diverse beroepsopleidingen in 
het grafische vak. Daarnaast had Berry nog twee 
grote passies: muziek en voetbal.

Berry voetbalde bij vv Bedum. Hij licht toe. “Ik 
stroomde in vanaf mijn 12e. Dat waren legenda-
rische jaren met een getalenteerde lichting. Al-
lemaal goeie voetballers. Een geweldige tijd met 
mooi en goed voetbal. We deden mee aan inter-
nationale toernooien. Egbert Darwinkel, Erik van 
Sluis en Wim Marquering maakten al heel jong de 

stap naar het eerste zondagelftal. Mijn vader Ben, 
die helaas veel te vroeg is overleden, was mijn lei-
der bij de A-junioren. Een aantal jongens van die 
unieke generatie, zoals Richard Ahlers en Duco 
Annema lopen nog steeds rond op het sportpark.”

Na zijn overgang naar de senioren kwam Berry 
veel op de bank te zitten. “Ik kreeg nauwelijks een 
kans en zat wekelijks naast de trainer in de dug-
out. Daarvoor ben ik toch geen lid, dacht ik”. Dat 
was de reden dat Berry helemaal koos voor de 
muziek. Als gitarist en zanger trad hij veel op en 
veroverde Berry vele harten. Hij speelde in meer-
dere samenstellingen. “De hoofdmoot was wel de 
band ‘Besides That’, met oa de Bedumers Robert 
en Joop van Dijken en Gert Boer.” 

Berry kreeg een relatie met 
Floor en er kwamen drie 
prachtige kinderen. Anne, Luc 
en Jimi. En die gingen allemaal 
voetballen! Zo belandde Berry 
toch weer op het voetbalveld. 
Hij begon als trainer van Anne 
bij de MD pupillen. “Tot en met 
de A-junioren ben ik als trainer 
met de meiden mee gegroeid. 
Een perfecte tijd waar ik met 
veel plezier op terug kijk. Ik had een goeie klik 
met de meiden. De samenwerking met Henk Wal-
raven was helemaal top.”

“Zelf ben ik toen ook weer gaan voetballen. In 
het derde zondagelftal. Een topteam met louter 
all stars. Het voetbal werd steeds minder, maar 
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HOGE VERWACHTINGEN TRAINER BERRY  HOEKSEMA VAN SV BEDUM 3

“Uiteindelijk moeten we elkaar allemaal helpen”
de sfeer was altijd geweldig. Ik heb verschrikkelijk 
veel gelachen. Heel ludiek waren onze filmpjes 
op internet. Zo kregen wij een keer training van 
de hoofdtrainer Dick Visser. We kwamen met rol-
lators en brancards op het veld…. Zo is er ook 
een filmpje met Martin Hekstra. Er zaten dozen 
om z’n voetbalschoenen. Dat verklaarde waarom 
hij weinig meer scoorde… Ook herinner ik me ge-
weldige weekendjes weg. Zoals de vele keren op 
Schiermonnikoog. Gelukkig is dat niet gefilmd.”

De anekdotes zijn Berry ten voeten uit. Een sfeer-
maker, maar dan altijd net even anders. Zeg maar 
gerust, een bijzondere gast. Na zijn trainerscar-
rière bij de dames, vervolgde Berry zijn loopbaan 
bij de B- en de A-junioren. Drie jaar was hij trainer 
van het team waarin zijn zoon Luc speelde. Voor 
Berry ook een hele mooie tijd. “Ik genoot vooral 
van de ontwikkeling van de jongens. Rond de A’s 
gaan ze een biertje drinken, ze worden socialer 
en je krijgt beter contact met de jongens. Dat vind 
ik mooi!”

“Minpunt bij de oudere jeugd vond ik af en toe de 
trainingsopkomst. Ze nemen baantjes, doen exa-
men. Vaak slaan ze een training over. Ik snap het 
wel, maar het is niet leuk voor een trainer én de 
spelers die wel op het trainingsveld staan. Voetbal 
is zo waardevol op deze leeftijd. Zeker ook voor 
jongens die soms met andere problemen te ma-
ken krijgen. Ik probeer altijd om iedereen erbij te 
houden. Noem het gerust mijn persoonlijke mis-
sie. Het sociale aspect van voetbal is zo van be-
lang op die leeftijd. Ik weet dat uit eigen ervaring! 

Als jongens stoppen met voetbal 
door andere problemen, kan ik dat 
mezelf aantrekken.”

Komend seizoen maakt Berry als 
trainer de overstap naar de senioren. 
“Ik zie het als een hele uitdaging. Het 
vraagt toch een andere benadering. 
Zeker bij het derde elftal, dat als een 
prestatieteam geldt. Ik ga ervan uit 
dat de spelers ambitie hebben om 
nog hogerop te komen. Maar dat 
moet uit de spelers zelf komen. Ze 
moeten het zelf afdwingen.”

SV Bedum 3 gaat in de 3e klasse E spelen. Bijna alle 
tegenstanders spelen in de stad Groningen. “We 
gaan er blanco in. De drie bekerwedstrijden zijn een 
mooie referentie hoe we het in de competitie gaan 
doen. Het moeilijkste wordt de wekelijks wisselende 
samenstelling van het team. Bij blessures bij SV Be-
dum 1 en 2 staan wij spelers af aan het 2e team. 
Maar als iedereen fit is en kan spelen, zullen wij 
soms ook spelers moeten doorschuiven naar het 4e 
en het 5e. Dat vraagt flexibiliteit en begrip, van spe-
lers en begeleiders. Uiteindelijk moeten we elkaar 
allemaal helpen het komend seizoen. ”

De verwachtingen bij het 3e zijn hoog gespannen. 
Een grote groep A-junioren maakt de overstap naar 
de senioren. Veel jongens zullen waarschijnlijk in het 
3e komen. Daar zijn spelers bij die zeker nog stap-
pen kunnen maken. “Persoonlijk denk ik dat we een 
goed seizoen gaan draaien en dat er vanuit het 3e 
meer druk op het 1e en 2e team komt. Zo moet het 
ook. Het niveau bij SV Bedum zal daardoor alleen 
maar hoger worden!”
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Plezier, Inzet en Discipline zijn de basis voor succesvolle damestrainer
ROBERT EIMERS NUANCEERT AMBITIES DAMESVOETBAL

Stadjer Robert Eimers begint aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van de da-

mes. Een jonge leuke vent met humor uit Groningen die de scepter zwaait over 

een ambitieuze groep dames. Toch heeft Robert al de nodige ervaring als trainer. 

Hoe dat zit, vertelt hij graag.

Robert (33) woont in Lewenborg. 
Al 28 jaar op hetzelfde adres. 
Na het overlijden van zijn vader 
twaalf jaar geleden was Robert bij 
machte om het ouderlijk huis te 
kopen. Eerst woonde hij samen 
met zijn moeder en broertje. Nu 
woont Robert er alleen. “En mijn 
roots liggen dichtbij, want ik ben 
geboren in de wijk Ulgersma-
borg. Ja, ik ben een echte stadjer.”

Robert lijkt op zijn vader. Hij be-
aamt: “Zowel uiterlijk als karakter 
heb ik veel van mijn vader. Ik heb 
respect voor anderen, heb een 
open houding en zal niet snel 
oordelen over een ander. Ik ben 

een redelijk stabiel persoon en blijf altijd rustig. Ik 
ben ook wel zorgzaam, maar dat heb ik dan weer 
van mijn moeder!”

Hoe zit het met zijn eigen voetbalverleden? “Zelf 
was ik keeper bij de jeugd van Lewenborg. Tijdens 
een wedstrijd van B1 was er een scout van Heeren-
veen die kwam voor een ander, maar uiteindelijk 
kwam ik in zijn notitieboekje te staan. Er volgde 
een transfer naar Heerenveen. Helaas kreeg ik 
knieproblemen en wilde Heerenveen niet met me 
verder.” Daarna keepte Robert nog bij Be Quick, FC 
Groningen en BV Veendam. Hij deed zo veel erva-
ring op. Toch bleek zijn fysieke gestel niet geschikt 
voor sporten op het hoogste niveau. “Op mijn 19e 
ben ik gestopt met keepen. Ik wilde heel graag, 
mijn mentaliteit was goed, maar mijn lichaam wei-
gerde dienst.”

Heel snel na zijn korte maar imposante kee-
persloopbaan rolde Robert in het trainersvak. “Ik 
werd gevraagd bij Lewenborg, mijn vertrouwde 

cluppie. Het eerste team dat ik trainde was C3. De 
jaren daarna trainde ik C2, B2 en wederom C3. Het 
B2 elftal was een echt vriendenteam en nog steeds 
komen we jaarlijks een keer bij elkaar voor een reü-
nie. Daarna rolde ik bij toeval in het damesvoetbal. 
Enkele vriendinnen vroegen of ik hen wilde trainen 
bij Lewenborg. Het was geen bewuste keuze, het 
gebeurde gewoon. En het bleek dat ik prima kan 
samenwerken met voetballende vrouwen. Er is een 
goede wisselwerking.”

Na Lewenborg maakte Robert de overstap naar de 
dames van De Vogels. Hij was daar zes jaar trainer 
van het dameselftal. Het beviel van beide kanten. 
“Het eerste jaar bij De Vogels werden we kampioen 
in de 4e klasse KNVB. De vijf jaar daarop speelden 
de dames van De Vogels in de 3e klasse. Eenmaal 
zat SV Bedum ons in de weg. Wij waren in de strijd 
voor de nacompetitie met ACV. Het ging zelfs om 
het doelsaldo. Bedum verloor met 7-1 van ACV en 
zo liepen wij een periode mis. Ik heb een mooie 
tijd bij De Vogels gehad maar op een bepaald mo-
ment was het wel klaar.”

In Bedum speelden destijds twee dames uit Le-
wenborg. Toen Albert ten Caat drie jaar geleden 
stopte als trainer werd Robert door deze dames 
gevraagd of hij naar Bedum wilde komen. En zo 
verkaste Robert naar SV Bedum. Ook in Bedum 
ervaart Robert een goede wisselwerking met de 
vrouwen. Hij begint aan zijn vierde seizoen. “Vorig 
seizoen was een grotendeels nieuw elftal met veel 
jonge meiden die overkwamen van de jeugd. Na 
een wisselvallig begin pakten we de 3e periode. Er 
was zelfs nog kans op promotie! In de nacompe-
titie wonnen we van SIOS. De finale voor promo-
tie naar de 2e klasse speelden we in Noordwolde. 
Helaas verloren we met 1-0 van VVK. Dat was een 
lelijke wedstrijd… ”
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Plezier, Inzet en Discipline zijn de basis voor succesvolle damestrainer
ROBERT EIMERS NUANCEERT AMBITIES DAMESVOETBAL

Voor het komend seizoen is het damesteam bijna 
volledig intact gebleven. Heel misschien komt er 
nog een nieuwe speelster bij. Er zijn enkele speel-
sters met veel potentie. Robert: “De ambities lig-
gen wel anders dan een jaar geleden. De dames 
nemen het woord kampioenschap al in de mond. 
Daar willen ze voor gaan. Op zich is dat prachtig, 
maar mijn filosofie blijft gelijk. Ik hanteer de PID 
gedachte. PID staat bij mij voor Plezier, Inzet en 
Discipline. Als we dit goed invullen, verandert de 
P van Plezier vanzelf in Prestatie. De scheidslijn is 
heel dun, maar het begint bij mij heel duidelijk met 
plezier. Wij blijven amateurs waar de gezelligheid 
en het plezier voorop staat! Maar natuurlijk ben ik 
blij met een ambitieuze groep.”

SV Bedum mag zich rijk rekenen met een jonge 
trainer met de nodige levenservaring en een mooie 
persoonlijke visie. Niets moet, alles mag. Robert 
blijft rustig en stabiel onder de ambities van de 
vrouwen. “Ik hoop dat de ontwikkeling van de da-

verzekeringen van uw hoofdsponsor 
te verkrijgen bij uw 

tussenpersoon in Bedum

mes zich doorzet. Het blijft een 
jonge groep. Dus ik verwacht van 
hen geen kampioenschap, maar 
ik hoop het wel om er samen een 
super seizoen van te maken.”

Tot slot heeft Robert ook een po-
sitief woord voor de vereniging. 
“Voor mij is SV Bedum een mooie 
club dat het vrouwenvoetbal he-
lemaal accepteert en omarmt. 
Bedum wil graag meerdere doel-
groepen aan zich binden en dat 
doet de club geweldig. Graag geef 
ik een groot compliment aan Chris 
Glastra van Loon. Hij zorgt voor de 
organisatie en dat de faciliteiten 
voor de vrouwen goed zijn. Mede 
daarom ga ik elke dag met plezier naar Bedum en 
zijn er nog voldoende uitdagingen om het vrou-
wenvoetbal in Bedum verder te ontwikkelen.” 
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De voorbereiding voor het seizoen 2018-2019 is afgerond. We zijn gestart met 8 

seniorenteams, 3 vrouwenteams, 3 teams 7x7, Walking Football met dames- en 

herenafdeling en 30 jeugdteams. Kortom een bloeiende vereniging. Hierbij moet 

helaas wel een kanttekening worden geplaatst omdat de bloei niet voor het zon-

dagvoetbal geldt. Dit feit is dan ook niet zonder gevolgen gebleven.

RICHARD AHLERS

SV Bedum, club voor het leven

Voor aanvang van het seizoen hebben we het zon-
dagvoetbal in overleg met spelers en staf moeten 
opheffen vanwege onvoldoende spelers. Uiteraard 
heeft het opheffen van de zondagtak veel impact 
op leden, oud-leden en iedereen die het zondag-
voetbal een warm hart toedraagt. Dit zal ook enige 
tijd vergen voordat iedereen heeft geaccepteerd dat 
er ( op dit moment) geen zondagvoetbal meer is. 
Gelukkig hebben we spelers van de zondagafdeling 
kunnen behouden voor onze vereniging doordat zij 
op zaterdag gaan voetballen. Feit is “we moeten ver-
der” en “we gaan verder”. 
SV Bedum heeft namelijk een doel. Dat doel willen 
wij bereiken met een goede jeugdopleiding en een 
stabiele prestatieve senioren- en vrouwenafdeling. 
De jeugdafdeling zal door mijn collega bestuurslid 
Vincent Geerling in zijn bijdrage verder worden toe-
gelicht. Het prestatieve doel van het senioren/vrou-
wen voetbal is om zo hoog mogelijk te voetballen 
waarbij onze eigen talentvolle jeugd reële kansen 
krijgt om hier onderdeel vanuit te maken. De vereni-
ging zal al het mogelijke doen om prestatief voetbal 

binnen de gehele vereniging zoveel mogelijk te fa-
ciliteren. Wij zijn er namelijk trots op dat meerdere 
generaties binnen één familie bij onze vereniging 
spelen en op andere wijze betrokken blijft. Wat is 
nou leuker dan een herkenbaar elftal met eigen jon-
gens/meisjes die ook nog presteren, met support 
van ouders, grootouders en andere bekenden.

Het komende seizoen spelen we met 3 senioren 
teams en 1 vrouwenteam prestatief voetbal. De 
prestatieteams hebben een trainer, leider (s) en ver-
zorgers en trainen minimaal 2 x per week. Doordat 
SV Bedum beschikt over veel talentvolle jeugd is ons 
doel om het aantal prestatieve teams verder uit te 
breiden en deze prestatieteams op een zo’n hoog 
mogelijk niveau te laten spelen. Om talentvolle spe-
lers onder de 23 extra aandacht te geven zal ook dit 
seizoen extra wedstrijden voor deze groep worden 
georganiseerd. 

Zaterdag 1 begint, als winnaar na een spannende 
kampioenschapstrijd in de 2e klasse, onder leiding 
van Remy van der Wal en assistent René Homan aan 
een nieuw seizoen in de eerste klasse. Gelukkig is 
deze kampioensploeg grotendeels in stand gebleven. 
Helaas heeft Roy Mertens gekozen om dit seizoen 
bij Archilles in Assen te gaan voetballen. Wij wensen 
hem daar veel succes. De 1ste selectie is verder uitge-
breid met Frank Langendijk ( ex Be Quick en CVVB) 
en Yannick Groen ( ex Go Ahead Kampen). Ook van-
uit de jeugd krijgt Stef Klugkist en JulianWalraven een 
kans om hun kwaliteiten te laten zien. Daarnaast zal 
er ook oog zijn voor de spelers van de 2e selectie.  
Hierdoor bestaat de eerste selectie uit een mooie 
mix van ervaren en jongere voetballers. Voor de jon-
gere spelers is het de eerste ervaring met de eerste 
klasse. Met deze spelers uit eigen opleiding en trai-
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RICHARD AHLERS

SV Bedum, club voor het leven
ners uit eigen geleding hebben wij als doel gesteld 
dat wij ons willen handhaven in de eerste klasse en 
in de loop der jaren willen uitgroeien tot een sta-
biele eerste klasse.

Zaterdag 2 is het afgelopen seizoen gedegradeerd 
uit de reserve hoofdklasse en zal onder leiding van 
Jelmer Meinardi opnieuw een poging doen om pro-
motie vanuit de reserve eerste klasse tot stand te 
brengen. Een aantal spelers vanuit de eerste selectie 
sluiten normaliter wekelijks bij de wedstrijd van za-
terdag 2 aan, aangevuld met de benodigde spelers 
uit de 2e selectie.

Zaterdag 3 speelt dit seizoen voor het eerst sinds 
langere tijd weer prestatief voetbal onder leiding 
van trainer Berry Hoeksema. Zaterdag 3 komt uit in 
de derde klasse en zal ook als doel hebben om pro-
motie af te dwingen naar de reserve 2e klasse.
Spelers die niet voor zaterdag 1-3 in aanmerking ko-
men spelen bij zaterdag 4 of 5.

Vrouwen 1 heeft helaas net geen promotie naar de 
2e klasse kunnen afdwingen maar beschikt over een 
getalenteerd jeugdig team. Het zou mooi zijn als dit 
seizoen wel promotie wordt bereikt zodat het pres-
tatieve vrouwenvoetbal een extra impuls krijgt. 

Naast de prestatieve teams wordt binnen onze ver-
eniging grotendeels recreatief gevoetbald. Hierbij 
blijft het doel uiteraard winnen! Maar ook bij verlies 
is gezelligheid in de derde helft toch het belangrijk-
ste.

De technische commissie zal dit jaar onder leiding 
van bestuurslid Technische Zaken (Richard Ahlers) 
gevormd worden door de trainers zaterdag 1-3 
(Remy van der Wal, Jelmer Meinardi en Berry Hoek-
sema), coördinator vrouwenafdeling (Chris Glastra 
van Loon) en Marcel Kuipers namens zaterdag 4 tot 
en met 8.

Tenslotte SV Bedum is meer dan alleen voetbal. Als 
ik naar SV Bedum kijk, dan zie ik één grote fami-
lie bestaande uit meerdere generaties, die SV Be-
dum allemaal op hun eigen wijze een warm hart 
toedraagt. Ooit zijn leden van bepaalde families 
begonnen met voetballen op zaterdag en zondag. 
Nu dragen hun nazaten ook hun steentje bij aan SV 
Bedum. 
Kortom, jong en oud met één doel: “ Ons Cluppie”. 
Hier doe ik het voor en dit maakt mij trots.

Richard Ahlers
Bestuurslid Technische Zaken

Website: www.svbedum.nl
Op de site tref je veel informatie over de vereni-
ging. Naast actuele mededelingen is er informatie 
te vinden over sponsoren, vrijwilligerszaken, team-
samenstelling, wedstrijdprogramma’s, uitslagen, 
verslagen en contactadressen van bestuur en com-
missies.

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

SV BEDUM VOLGEN…

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

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

Volg de vereniging. Dat kan op vele manieren.
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HET BESTUUR

André van Haag, 
bestuurslid accommodatie

Anita de Jager-Bonder,
penningmeester

Jan Jur Timmer, 
kandidaat voorzitter

Jelle Prins, 
secretaris

Martin Broekmans, 
voorzitter a.i.

Richard Ahlers, 
bestuurslid technische zaken

Gurbe Laninga, 
bestuurslid commissies

Vincent Geerling,
voorzitter jeugdcommissie
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HET BESTUUR

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

Haijo Bouma
Financiële Informatie

& Ondersteuning

Speenkruid 27,
9781 WD Bedum

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

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

Dit geeft inzicht, overzicht en rust.

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

Belastingadvisering particulieren

Laat je het beste tot je recht komen

Vestigingen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Servicedesk Bedum

Geen 
notaris nodig?

Emmius Notarissen 
Delfzijl

Brander 13
9934 NR Delfzijl

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

Emmius Notarissen 
Appingedam
Julianaweg 8

9901 CN Appingedam
T (0596) 62 68 48

E appingedam@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Ten Boer

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

E tenboer@emmiusnotarissen.nl

Emmius Notarissen 
Bedum servicedesk

De Vlijt 2a
9781 NR Bedum

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

Kijk eens voor actuele ontwikkelingen 
op www.mijnemmiusnotarissen.nl 
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verder ontwikkelen van het jeugdbeleid en het be-
waken dat het voetbaltechnisch beleid ook in de 
praktijk wordt uitgevoerd. Jelmer zal in deze rol 
nauw samen werken met Technisch Jeugdcoördi-
natoren Remy van der Wal en Marcel Dijkstra en op 
organisatorisch gebied worden ondersteund door 
Coördinator Jeugdopleiding Vincent Geerling.
Om de jeugdopleiding een verder te kunnen ver-
beteren neemt SV Bedum deel aan het Kwaliteit- & 
Performance Programma van de KNVB. Een oplei-
dingscertificaat kan behaald worden door deel te 
nemen aan programma dat de KNVB in samen-
werking met NMC Bright heeft opgezet. Het doel 
is om jeugdopleidingen bij voetbalclubs structureel 
te verbeteren en te ontwikkelen. Dit wordt gedaan 
door de gehele opleiding via een audit-programma 
op niet minder dan 64 verschillende punten door 
te lichten en te benoemen waar er kansen liggen 
voor de club. Het resultaat van de audit bepaald 
welke kwalificatie de KNVB de jeugdopleiding van 
de betreffende vereniging toekent. SV Bedum gaat 
voor de certificering van lokale jeugdopleiding. De 
beoordeling en het adviseren van jeugdopleidin-
gen wordt gedaan door technisch jeugdcoördina-

toren en deskundigen van binnen en buiten het 
voetbal. 
Om de ambities van de jeugdopleiding te kun-
nen realiseren is er een Jeugdsponsorplan uitge-
werkt. Door het vastleggen voor sponsoren voor de 
jeugdopleiding wordt er extra armslag gecreëerd 
om voor langere tijd de kwaliteit van een goede 
jeugdopleiding te waarborgen. Op het moment 
van schrijven hebben Koopjesdrogisterij en Probli-
city zich al gecommitteerd om de jeugdopleiding 
van SV Bedum financieel te willen ondersteunen.

De jeugdopleiding van SV Bedum staat er goed 
voor. Afgelopen seizoenen is er een goede basis 
gecreëerd waarbinnen de jeugdspelers van SV Be-
dum zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. 
Het Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum (THJ) 
is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische be-
leid binnen de jeugdafdeling. Het THJ is een soort 
van Technische Commissie die verantwoordelijk is 
voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van 
het voetbaltechnisch jeugdbeleid van SV Bedum. 
Zaken als teamindelingen, opleiden en begeleiden 
van jeugdtrainers, zorg dragen voor een vaste struc-
tuur en leerlijn binnen de jeugdopleiding vallen al-
lemaal in het takenpakket van het THJ. Daarnaast 
staat de Jeugdcommissie die de randvoorwaarden 
verzorgt voor de jeugdteams dat alles goed gere-
geld is, zodat er op een prettige manier kan worden 
getraind en wedstrijden gespeeld kunnen worden.

Samenstelling Jeugdcommissie SV Bedum
Vincent Geerling
Chris Glastra van Loon
Jeroen Hofman
Kick Mulder
Rigte Jan ten Kate
Marcel Smedeman

Samenstelling Technisch Hart
Jelmer Meinardi (Hoofd Jeugdopleiding)
Remy van der Wal (Techn. Jeugdcoordinator)
Marcel Dijkstra (Techn. Jeugdcoordinator)
Vincent Geerling (Coördinator Jeugdopleiding)

Ambitieuze plannen voor het nieuwe seizoen
De jeugdopleiding van SV Bedum heeft de ambitie 
om alle voetbaltechnische zaken in de komende 
seizoenen naar een hoger niveau te tillen. Afgelo-
pen seizoen is er een visie- en ambitierapport door 
het THJ opgesteld die de leidraad vormt voor de 
plannen binnen de jeugdopleiding in de komende 
jaren. Met een aantal speerpunten uit het rapport 
is het bestuur, de jeugdcommissie en het THJ al 
aan de slag gegaan.
Vanaf het seizoen 2018-2019 is Jelmer Meinardi 
aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding van SV Be-
dum. De belangrijkste taken die Jelmer als HJO 
krijgt is het beter maken van de jeugdtrainers, het 

JEUGDOPLEIDING SV BEDUM

Klaar voor de volgende stappen
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dorpsbehoeften voorziet. Een gebouw dat naast 
het nieuwe onderkomen van SV Bedum ook een 
dorpshuisfunctie moet vervullen, bedoeld voor alle 
Bedumers, van jong tot oud, met en zonder beper-
king. Na twee jaar lijkt het eindpunt in zicht, zegt 
Gert Jan. In de raadscommissievergadering VROM 
van de gemeente Bedum van april reageerden alle 
lokale politieke partijen zeer positief op het plan 
van de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum. Na 
de raadscommissievergadering van april zijn er 
vele positieve gesprekken gevoerd met de diverse 
Bedumer lokale politieke partijen maar ook met 
wethouder Van der Kolk en ambtenaren van de 
gemeente Bedum. Gert Jan: “De MFA wordt voor 
de hele Bedumer samenleving en dat spreekt de 
partijen erg aan. Er komen onder andere een kin-
derdagverblijf, fysiotherapie en een sportschooltje. 
We gaan samenwerken met ’s Heerenloo Opmaat 
en Zorgboerderij de Golden Raand die ook zeer en-
thousiast zijn over onze plannen. Colourful Hoge-
land krijgt een plek in het gebouw en ook andere 
Bedumer verenigingen kunnen gebruik maken van 
het gebouw. Iedereen ziet dit als een win-winsitu-
atie, want alle lagen van de bevolking worden in 
de MFA verenigd”. Heel bijzonder is dat een cardi-
oloog zich met een privékliniek zal vestigen in de 
MFA. Gert Jan: “Dat is voor Bedum echt uniek, een 
cardiologische privékliniek binnen de gemeente-

Een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin 
voetbalclub SV Bedum onderdak krijgt, maar die 
ook dient als dorpshuis voor alle Bedumers, dat is 
waar de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum sinds 
mei 2016 naar toewerkt. De stichting werd opge-
richt door een groepje Bedumers met hart voor 
hun voetbalclub én hun dorp. Initiatiefnemer Gert 
Jan Hageman: “SV Bedum is een grote club met 
bijna duizend leden. We zijn de laatste jaren enorm 
gegroeid, met een bloeiende jeugdafdeling, een 
nog steeds groeiende meiden- en damesvoetbal-
tak en nieuwe voetbalvormen als Walking Football 
en 35+/45+-voetbal, maar ons onderkomen en 
onze faciliteiten zijn niet meegegroeid. Bij slecht 
weer hebben we voor trainingen maar de beschik-
king over één kunstgrasveld en de kleedkamers 
zitten zaterdags bomvol. Daarnaast is het gebouw 
gedateerd en niet meer van deze tijd. Zeker als je 
bedenkt dat Bedum de enige groeigemeenten in 
de regio is en de club dus zeker nog verder uit zijn 
jasje zal groeien, is het niet meer dan logisch om 
voor een nieuwe sportaccommodatie te zorgen”. 

Multifunctionele accommodatie met dorps-
huisfunctie
Dat was dan ook de eerste insteek twee jaar gele-
den. Maar al gauw groeide een grootster plan: een 
multifunctionele accommodatie die in veel meer 

Nieuwbouwplannen multifunctionele 
accommodatie Bedum in vergevorderd stadium
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Actuele stand van zaken
De leden van Stichting Ontwikkeling MFA Bedum 
zien de MFA al staan op de plek waar nu nog het 
trainingsveld van SV Bedum ligt. Gert Jan gaat in op 
de actuele stand van zaken: “In mei 2018 hebben 
we de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, 
dat we als werkgroep hebben laten uitvoeren, op-
geleverd aan de gemeente Bedum. Ondertussen 
hebben we het haalbaarheidsrapport ook gepre-
senteerd aan de vier Bedumer politieke partijen. 
Daarnaast hebben in juni alle partijen die hebben 
aangegeven te willen participeren in de MFA een 
intentieverklaring ondertekend waarin de nood-
zaak om op korte termijn tot de realisatie van de 
MFA te komen naar voren komt. Meerdere partijen 
hebben in een toelichting op de intentieverklaring 
aangegeven dat een MFA in een behoefte voor hen 
voorziet en zij de bouw van de MFA daarom op zo 
kort mogelijk termijn gerealiseerd willen zien. Deze 
intentieverklaring is ook overhandigd aan het col-
lege van B&W van de gemeente Bedum.”

“De gemeente speelt een grote rol in de haalbaar-
heid. Binnen onze plannen gaan we ervan uit dat 
de gemeente een deel van de stichtingskosten van 
de MFA voor hun rekening gaat nemen. Het col-
lege van B&W heeft ons toegezegd dat ze in de 
gemeenteraadsvergadering van september 2018 
met een berekening en een advies komen aan de 
gemeenteraad. Hopelijk komt het hele proces van 
realisatie van de MFA dan in een stroomversnel-
ling. Dat alle politieke partijen na de presentatie 
in april zo positief waren is een mooie steun in de 
rug. Allemaal vinden ze dat het college ons plan 
zou moeten omarmen, omdat dit zo iets moois 
is voor Bedum. We zijn nu twee jaar bezig en we 
hebben alles tot in de puntjes voorbereid. Wat ons 
betreft kan eind 2019 het gebouw er staan en in 
gebruik genomen worden. We hopen daarom dat 
de gemeenteraad in september een positief besluit 
neemt. Want Bedum verdient dit”. 

grenzen. Alles bij elkaar opgeteld hebben we straks 
echt iets waarmee Bedum zichzelf op de kaart zet 
en waar we decennialang mee vooruit kunnen”.

De MFA
De multifunctionele accommodatie komt op de plek 
waar nu het trainingsveld van SV Bedum ligt. Op de 
plek van veld 4 zal een extra kunstgrasveld worden 
gerealiseerd dat het nieuwe hoofdveld van SV Bedum 
wordt. Het huidige gebouw zal plaatsmaken voor 
meer parkeerplaatsen en voor fietsers vanuit de Ka-
rel Doormanstraat wordt een nieuwe toegangsroute 
gemaakt. De gemeenteloods wordt geïntegreerd in 
de nieuwbouw. De MFA zal bestaan uit een begane 
grond en één verdieping. Op de begane grond wor-
den alle kleedkamers gerealiseerd en komen onder 
andere een kinderdagverblijf/BSO, fysiotherapie, fit-
nessruimte, ruimte voor dagbesteding en opslag van 
de gemeente. Op de eerste verdieping komen de 
kantine met keuken en diverse vergaderruimtes. Aan 
beide zijden van de kantine zal een terras komen. De 
nieuwe accommodatie krijgt ook een tribune.

Energiecoöperatie Duurzaam Bedum
Vanuit de werkgroep om tot een MFA in Bedum 
te komen is nog een mooi initiatief ontsproten 
welke positief is voor de Bedumer gemeenschap. 
Gert Jan: “Via Egbert Ludwig zijn we gewezen op 
de voordelen van het oprichten van een energie-
coöperatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
postcoderoos-regeling. Via de energiecoöperatie 
Duurzaam Bedum gaan we lokaal energie opwek-
ken. Inwoners en ondernemers uit de postcodege-
bieden in en rondom Bedum kunnen lid worden 
van de energiecoöperatie en daardoor fors bespa-
ren op hun energierekening. De opgewekte ener-
gie wordt verkocht aan een energiemaatschappij 
waarvoor de energiecoöperatie een vergoeding 
ontvangt. De bedoeling van Duurzaam Bedum is 
dat de inkomsten van de energiecoöperatie ten 
goede komen aan de exploitatie van de MFA in Be-
dum. Zo kunnen inwoners en ondernemingen uit 
Bedum bijdragen aan de totstandkoming van de 
MFA en daarbij zelf ook nog flink geld besparen. 
Een mooie win-winsituatie.”
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Allround Sportman
Al snel tijdens het gesprek met Gert worden de na-
men genoemd van belangrijke iconen in de sport 
als Foppe de Haan, Henk Gemser, Hans Wester-
hof en Tjaard Kloosterboer, docenten van de oude 
stempel ten tijde van Gert’s opleiding op het ‘oude’ 
CIOS in Heerenveen. En met die ‘oude stempel’ 
heeft Gert wel wat: goed, degelijk, met beide voe-
ten op de grond en vooral ‘doen’ in plaats van 
‘praten’. Gert kwam op het CIOS in Heerenveen 
terecht nadat hij eerst de LTS had afgerond. Hier 
studeerde Gert af met voetbal als hoofdvak, maar 
daarbij ook vakken als zwemmen, judo, fitness en 
sportmassage. Van alle markten thuis dus en ter-
wijl Gert eigenlijk niets had met zwemmen werd 
hij als 20-jarige toch badmeester in het buitenbad 
van Zuidbroek, zijn eerste baan. In no time werd 
hij gebombardeerd tot ‘Hoofd Zwemzaken’ van 
de gemeente Zuidbroek, toen zijn leidinggevende 
van de één op de andere dag op ‘non actief’ werd 
gesteld. Dat zwemmen bleef de rode draad in zijn 
carrière, naast overigens diverse andere sport-
gerelateerde bijbanen, want ‘een CIOS-er heeft 
nooit een vaste baan maar blijft altijd sprokkelen’. 
Daarbij speelt natuurlijk ook een rol dat Gert wel 
van variatie houdt, zo werkte hij bijvoorbeeld ook 
in de horeca van “De Molenberg” in Delfzijl, had 
hij zijn eigen sportschool in Blijham en werkte en 
werkt nog steeds als personal trainer en als sport-
masseur. Verder heeft hij nog een zwemschool in 
Assen waar hij twee dagen in de week in kleine 
groepjes zwemles geeft en kinderen binnen een 
half jaar klaar stoomt voor het A-diploma of bin-
nen een jaar zelfs A t/m C.

Voetbalcarrière
Dat Gert een balletje kon trappen blijkt wel uit het 
feit dat hij op het CIOS na een spelletje afwerken, 
waarbij Gert ze allemaal in de kruising prikte, door 
Foppe de Haan werd gevraagd om een keer mee 
te trainen met de beloften van SC Heerenveen. 
Dat ging zo goed dat Foppe hem vroeg of hij niet 
kon blijven. Foppe was nogal verbaasd over de 
reden van afwijzing door Gert, die zei dat hij op 
vrijdag moest vissen… Daar lag natuurlijk nog wel 
wat meer achter, want Gert houdt niet zo van het 

Met de overgang van Technisch Jeugdcoördinator Jelmer Meinardi als trainer van 

de A-junioren naar de 2e selectie van de senioren van SV Bedum moest er een 

nieuwe trainer worden gevonden voor het oudste jeugdteam. Voorwaar nog geen 

gemakkelijke opgave. De nieuwe trainer die enkele weken voor de laatste training 

op het veld stond bleek zich vanwege persoonlijke omstandigheden toch terug te 

moeten trekken. Het Technisch Hart Jeugdopleiding was dan ook verheugd en op-

gelucht zwaargewicht Gert Smeins aan te kunnen trekken voor de JO19-1, team 

op de sleutelpositie tussen het jeugd- en het seniorenvoetbal van SV Bedum. Gert 

is 52 jaar, vader van drie kinderen, gehuwd en woonachtig in Hoogezand.

De nieuwe roerganger van JO19-1: Gert Smeins
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De nieuwe roerganger van JO19-1: Gert Smeins
simpel uitvoeren van opdrachten, hij moet vrij 
kunnen voetballen en bij SC Heerenveen zou dat 
er waarschijnlijk niet inzitten.
Met trots noemt Gert als belangrijk voetbalfeit dat 
hij in Duitsland in de zogenaamde Kreisliga heeft 
gevoetbald, vergelijkbaar met het 3e divisieniveau 
in Nederland. Zijn oom Wubbie Smeins, een be-
kende naam in de voetballerij, was daar trainer en 
wilde hem er wel bij hebben. Ook speelde Gert bij 
Oosterhoek en Neptunia, clubs in Delfzijl. 

Trainerscarrière
Afgestudeerd op het CIOS begon zijn trainerscar-
rière als trainer bij de senioren van Nieuwolda, 
destijds 4e klasser. Als trainer combineerde hij 
het trainen van een seniorenteam vaak met het 
trainerschap van een jeugdteam maar na verloop 
van tijd besefte hij dat het trainen van senioren 
niet echt zijn ding was en dat hij veel meer plezier 
haalde uit het trainen van de oudere jeugd. Als 
jeugdtrainer kwam hij bij HS ’88 terecht waar hij 
drie jaar lang de functie van Hoofd Jeugdoplei-
ding combineerde met het trainen van de JO17 
en de JO19. Hierna verhuisde hij naar de club met 
wat meer sportieve ambitie, vv Hoogezand. Hier 
was hij eveneens actief in de functie van Hoofd 
Jeugdopleiding, maar heeft daarnaast ook de 
JO19, JO17 en JO15 onder zijn hoede gehad. Als 
noemenswaardige ervaring noemt hij nog dat hij 
bij vv Hoogezand samen met vier andere jeugd-
trainers het jeugdbeleidsplan vereenvoudigde en 
een informatieve brochure samenstelde voor trai-
ners, leiders en ouders. Naast deze ervaringen in 
zijn woonplaats Hoogezand was hij ook actief als 
trainer van de A-junioren van Helpman, GRC, Le-
wenborg en GVAV (toen nog uitkomend in de 2e 
divisie).

Nu SV Bedum
Gert kende CVVB en SV Bedum natuurlijk van de 
keren dat hij hier als trainer op bezoek was. Vooral 
het knollenveld waarop de wedstrijden moesten 
worden afgewerkt staat hem bij, maar ook de 
hartelijkheid van de mensen rond het voetbal. 
De club spreekt hem aan en daarin werd hij be-
vestigd tijdens de gesprekken die hij voerde met 
Jelmer en Vincent. Daarbij is er nu een prachtig 
kunstgrasveld. Overigens reageerde Gert pas toen 
hij de vacature voor de tweede keer langs zag 
komen, dus eigenlijk is het toeval dat hij nu in 
Bedum voor de jongens gaat staan. Maar aan de 
hand van zijn ervaringen in de voetballerij durft 

hij wel te zeggen dat hij bij een ‘mooie’ club is 
terechtgekomen. 

JO19-1 – een lastige generatie?
Op de vraag of het trainen van een JO19 team 
niet lastig is reageert Gert als door een wesp ge-
stoken. “Dat hangt er helemaal vanaf hoe je met 
ze omgaat. Als je voor ogen houdt hoe je zelf op 
die leeftijd in het leven stond, probeert ze te be-
grijpen en ze benadert met humor en er op de 
juiste wijze mee omgaat, dan is het niet moei-
lijk. En als het een keer niet gaat, dan moet je 
misschien andere keuzes maken. Maak gebruik 
van datgene wat werkt en dan is het zeker een 
voordeel als je wat ervaring meebrengt”, zegt hij. 
Daarbij wil Gert overigens wel dat er hard gewerkt 
wordt, hij noemt Gert Jan Verbeek als voorbeeld. 
Een beetje streberig mag je volgens hem best zijn: 
“Welk team je ook hebt, alles moet eruit gehaald 
worden. Voor de jongens moet het zo zijn dat ze 
graag komen trainen, met als ultieme motivatie 
dat ze willen scoren en dan maakt het niet uit 
op welke positie je speelt.” Omdat Gert pas in 
een laat stadium als trainer werd aangetrokken, 
heeft hij nog geen volledig beeld van het niveau 
van alle spelers van de JO19-1 en dus valt er nog 
weinig van te zeggen. Dit verwacht hij wel snel 
te krijgen door te kijken naar balaannames, spel-
verplaatsingen en het vermogen van spelers om 
het spel te lezen. En dat is ook zijn manier van 
trainen. Voor Gert is het van belang dat spelers 
leren vooruit te denken. Positiespel is prima, maar 
slechts onderdeel van een proces waarin spelers 
leren spelsituaties zodanig te herkennen dat ze er 
wat van leren. En dat moeten ze zelf ondervinden. 
“Het mooie van deze leeftijdscategorie is dat je 
ze op tactisch niveau nog zoveel kunt bijbrengen, 
los van het fysieke gedeelte natuurlijk, dat hoort 
er ook bij. Mijn motivatie ligt vooral in het feit dat 
je na verloop van tijd kunt zien dat iemand het 
door heeft.”

Gevraagd naar ambitie voor het komende seizoen 
geeft Gert aan dat hij er niet zo van houdt om am-
bities uit te spreken, dit hangt van zoveel factoren 
af dat je de plank eigenlijk alleen maar mis kan 
slaan. Een kampioenselftal ontwikkelt zich gedu-
rende het seizoen en niet vóór het seizoen.
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Pas in het afgelopen seizoen voetbalde hij weer re-
gelmatig maar bleek hij slechts één keer als basis-
speler in de hoofdmacht van Be Quick opgesteld 
te worden. Hij hoopt met zijn terugkeer naar SV 
Bedum het plezier in het voetbal terug te krijgen. 
Voetballen in het tweede team van Be Quick (Re-
serve Hoofdklasse Zondag) kon hem maar matig 
motiveren, of je nu met 5-0 wint of met 10-0…

Wie is Frank Langedijk?
Allereerst wil Frank wel graag kwijt dat zijn 
naam Langedijk is en niet LangeNdijk, dat wordt 
nog wel eens verkeerd gespeld! Voor de oudere 
volgers van CVVB/SV Bedum mag Frank dan een 
oude bekende zijn, na vier jaar Be Quick is een 
nadere introductie wellicht niet overbodig. Frank 
werd in 1992 geboren in Sint Annen, maar woont 
tegenwoordig met zijn uit Noord Brabant afkom-

stige vriendin Elisa aan de Vogelkers in Bedum. Hij 
werkt als planner bij NVO Transport in Zuidbroek. 
Hij begon ooit met voetballen bij Omlandia en 
groeide uit tot een robuuste vleugelverdediger die 
er eigenlijk de voorkeur aan geeft om in het cen-
trum van de verdediging te spelen. 

Voetbalcarrière 
Zoals gezegd groeide Frank op in Sint Annen, 

waar zijn voetbalcarrière be-
gon bij Omlandia, want immers 
dichterbij dan Bedum. Als één 
van de betere voetballers kwam 
Frank als E-pupil in Bedum 
voetballen bij CVVB waar hij 
werd gescout om deel te nemen 
aan de Regionale Voetbal Trai-
ning van de KNVB. Samen met 
nog een aantal talentvolle voet-
ballers uit die selectie besloot 
hij om bij de C-junioren van 
GRC te gaan voetballen. Mischa 
Visser, tegenwoordig Bonds-
coach van Oranje O16 en O18 
en zoon van Dick (oud SV Be-
dum-trainer), was daar als trai-
ner werkzaam en veel jongens 
wilden graag onder hem voet-
ballen. Toen Mischa GRC verliet, 

kwam Frank weer bij de Jeugdopleiding van CVVB. 
Op zijn 18e debuteerde hij onder Rolf de Boer in 
de eerste selectie van CVVB waar hij tot 2014 (in-
middels SV Bedum) een vaste waarde bleef. Mi-
scha Visser was inmiddels trainer geworden van 
Be Quick, toen voetballend in de Hoofdklasse Zon-
dag, en toen die Frank benaderde hoefde Frank 
daar niet lang over na te denken. 

Frank Langedijk terug op 
het oude nest
In 2014 ging Frank voetballen bij (toen) Zondag Hoofdklasser Be Quick. Helaas verliepen 

de jaren daarna niet zoals hij zich dit had voorgesteld. Uiteindelijk raakte hij na een half 

jaar als basisspeler in het eerste gespeeld te hebben geblesseerd en deze blessure bleek 

de opmaat voor vier jaren kwakkelen op voetbalgebied (zie kader). 
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Vier jaar Be Quick
Helaas liepen deze vier jaren zoals in de introductie 
al werd aangegeven anders dan verwacht en werd 
deze periode gedomineerd door blessures. Wat 
Frank zich nog goed kan herinneren is dat de wed-
strijden in het tweede geen wedstrijden waren: 
“Je speelt tegen tegenstanders waarvan je vooraf 
weet dat je van ze gaat winnen. Of het nou 3-0, 5-0 
of 10-0 zou worden, dat was nog de vraag. Soms 
stond je na 10 minuten met 3-0 voor, helemaal 
niet leuk. Zeker niet als je dat week in week uit 
meemaakt.” Hier kwam ook nog eens bij dat Frank 
eigenlijk een bloedhekel heeft aan het voetballen 
op zondag. Drie keer in de week ’s avonds van-
uit Zuidbroek snel naar Bedum, eten en snel weer 
naar Haren om te trainen. Als dit voor het eerste 
was geweest had hij het er wel voor over gehad, 
maar zoals in het laatste half jaar ging stond het 
hem erg tegen.

Terug naar het oude nest
Minder tevreden met zijn inzet in Haren in het 
tweede, nam Frank in de loop van het laatste sei-
zoen contact op met Remy en dat voelde direct 
goed. Remy werd door Frank tot het afgelopen sei-
zoen altijd de ‘gelukstrainer’ genoemd. Remy nam 
namelijk twee keer het trainerschap van CVVB / 
SV Bedum waar (van Rolf de Boer en Marius Hen-
driks) en beide keren resulteerde dit interim-trai-
nerschap in onverwacht goede uitslagen. Nu Remy 
met SV Bedum in het afgelopen seizoen het kam-
pioenschap heeft behaald wil hij de term ‘geluks-
trainer’ overigens niet meer in de mond nemen. 
“Ik zou voor Remy door het vuur gaan”, geeft Frank 
eerlijk toe.
Uiteraard blijft het spannend om te zien hoe de 
knie het gaat doen wanneer er met weerstand ge-
voetbald gaat worden. Want met de promotie van 
SV Bedum naar de 1e klasse is het duidelijk dat 
het geen gemakkelijk seizoen gaat worden. Frank 
heeft toen hij nog 18 was met een groot gedeelte 
van de eerste selectie gevoetbald, met coryfeeën 
als Remy himself, Hans Vos en Pieter van der Zee. 
Dat blijft voor hem een mooie tijd, nu kijkt hij er 
naar uit om samen met zijn vrienden zoals Wilco 
Stolwijk te gaan spelen. Frank staat dan ook te po-
pelen om op 11 augustus weer te beginnen.

Ambitie en verwachtingen
Frank ziet enorm uit naar de gezelligheid die bij 
een dorpse club als SV Bedum toch heel anders is 
dan bij Be Quick. Voor de duidelijkheid wil Frank 
nog wel even kwijt dat hij een grote hekel heeft 
aan verliezen, dat hij altijd wil winnen, maar dat hij 
vooral lekker wil voetballen en dat het blessurevrij 
en met plezier voetballen bij hem voorop staat. 

Hoe verging het Frank na zijn vertrek in 2014?

In 2014 ging Frank voetballen bij (toen) Zondag 
Hoofdklasser Be Quick. Na een half jaar als basis-
speler in het eerste te hebben gespeeld raakte hij 
geblesseerd, het moment kan hij zich nog goed her-
inneren, uit bij De Bataven kreeg hij een schop van 
de tegenstander, puur uit frustratie. 
Achteraf bleek dat hij daarbij een slepende kruis-
bandblessure opgelopen had. Dit was het begin van 
4 jaar kwakkelen bij Be Quick. Na het moment bij 
De Bataven was de kruisband nog niet compleet af-
gescheurd, dat betekende hard trainen in de sport-
school. Na een half jaar trainen werd er groen licht 
gegeven door de medische staf. Omdat het eerste 
jaar toen om was werd besloten om weer aan te 
sluiten als het nieuwe seizoen weer zou gaan be-
ginnen. Bij de eerste oefenwedstrijd ging het ech-
ter weer vreselijk mis. Na een sprintduel kapte de 
tegenstander de bal af en in een uiterste poging 
om de bal te pakken klapte Frank vol door zijn knie 
heen. Hij wist meteen dat het mis was. De kruis-
band bleek volledig afgescheurd. De volgende 3 ja-
ren stonden in het teken van herstel, waarvan de 
eerste 1.5 jaar in de sportschool. Het herstel duurde 
erg lang en de krachttraining kon niet goed worden 
uitgevoerd omdat de knie elke keer een reactie gaf 
tijdens en na de training. Na twee jaar mocht Frank 
van de medische staf weer voetballen, maar toen 
moest hij zich via het tweede weer naar het eerste 
knokken. Uiteindelijk mocht hij dat resterende jaar 
maar een paar keer met het eerste meedoen. Dat 
beviel hem niet, dus dacht hij toen al aan een te-
rugkeer naar Bedum. Na een goed gesprek met de 
trainer waar het vertrouwen in hem werd uitgespro-
ken besloot hij te blijven bij Be Quick. In de zomer 
deed Frank voor het eerst sinds twee jaar weer mee 
met bedrijvenvoetbal, maar dit werd een nachtmer-
rie. Hij raakte namelijk geblesseerd (achillespees), 
wat betekende dat hij de hele voorbereiding van 
het nieuwe seizoen aan zich voorbij moest laten 
gaan. Gelukkig ging dit herstel wel snel en kon hij 
de tweede wedstrijd van het seizoen spelen. Om-
dat Frank zich zo graag wou bewijzen probeerde hij 
die wedstrijd een bal te blokken die eigenlijk niet 
te blokken was. Door deze extreme krachtinspan-
ning ging hij weer door zijn knie. Weer een half jaar 
revalideren, maar gelukkig was de kruisband nog 
intact. Er was alleen lichte schade aan het kraak-
been te zien. Na deze blessure heeft Frank het laat-
ste half jaar bij Be Quick in het tweede gespeeld. 
Toen maakte hij ook geen aanspraak meer om in 
het eerste te komen, dus was de overstap naar Be-
dum snel gemaakt. 
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KLEDING / MATERIAAL COMMISSIE
SV Bedum is een vereniging waar we met z’n al-
len trots op kunnen zijn. We hebben een bloeiende 
jeugdafdeling en ook binnen de senioren hebben 
we verschillende teams die prestatief en met veel 
plezier voetballen. Naast dat we natuurlijk blij zijn 
met het bovenstaande willen we als SV Bedum ook 
graag dat we als vereniging er letterlijk en figuurlijk 
“goed op staan“.

De kleding/materiaalcommissie van onze vereni-
ging is daar verantwoordelijk voor. Deze commissie 
heeft als taak ervoor te zorgen dat ieder actief lid 
is voorzien van kleding. De kleding is aangeschaft 
vanuit het kledingfonds en wordt in bruikleen ge-
geven aan haar actieve leden. Bij verlies of schade 
aan de kleding zal dit dan ook in rekening worden 
gebracht bij het lid.
Naast de benodigde kleding zorgt de commissie 
ook voor de benodigde materialen tijdens trainin-
gen en wedstrijden. Je kunt hierbij denken aan bal-
len, pilonnen en loopladders maar ook watertas-
sen, bidons etc. 

Voor een vereniging van bijna 1000 leden is het 
jaarlijks een behoorlijke klus om iedereen te voor-
zien van materialen en kleding. De commissie stopt 
er veel tijd, energie en niet te vergeten geld in om 
dit te kunnen organiseren. We zijn er als kleding/
materiaalcommissie dan ook best trots op dat het 

ook dit seizoen weer is gelukt. Dit doen wij niet al-
leen, maar samen met diverse partijen. Een belang-
rijke partij is bijvoorbeeld Sporthuis Winsum, hun 
medewerkers zorgen ervoor dat onze bestellingen 
worden geleverd en zij voorzien ons van advies. We 
zijn erg blij met de goede samenwerking. Daarnaast 
niet te vergeten de inspanningen die we gezamen-
lijk doen mbt. JOMA, onze kledingsponsor, waar we 
een mooi contract mee hebben.

Binnen de commissie zijn er vier personen actief. 
Een aantal van deze personen hebben op een an-
der vlak hun sporen voor de vereniging al verdiend. 
Het is dan ook mooi te zien dat zij zich ook voor 
deze commissie weer belangeloos inzetten. Dit 
heeft geleid tot digitalisering van de voorraden, een 
overzichtelijke opslag (’t Korfke) en ballenhokken 
met de benodigde materialen.

Angelique Bouwman en Karin Ahlers zijn verant-
woordelijk voor de kleding van de jeugd en jeugd-
trainers. Ze zijn voor vragen en opmerkingen te be-
reiken via email op materiaal_jeugd@svbedum.nl 
Anton Senneker en Richard Ahlers zijn verantwoor-
delijk voor alle kleding van de senioren en materia-
len voor trainingen en wedstrijden. Zij zijn te berei-
ken via email op materiaal_senioren@svbedum.nl 
Eindverantwoordelijke is Gurbe Laninga, bestuurs-
lid SV Bedum.
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TROTS EN TERUG NAAR DE BASIS

SV Bedum mag trots zijn op zijn 
scheidsrechtersbestand
Sinds het ontstaan van de SV Bedum in 2013 is de scheidsrechterscommissie er bijna 

altijd in geslaagd om voor de wedstrijden, waarvoor de KNVB geen scheidsrechter heeft 

aangewezen, een verenigingsscheidsrechter aan te stellen. Dat dit niet altijd gemakkelijk 

is gegaan, zal geen verrassing zijn. SV Bedum heeft als basis het opgestelde gedragscon-

venant, waarbij de vereniging verklaart een actief beleid te voeren om zorg te dragen 

voor het aanstellen van geschikte en voldoende scheidsrechters en dat daarnaast de 

arbiters zich conformeren aan de opgestelde regels, zoals: ”Geen digitale pas is niet 

spelen” en “Getoonde kaarten worden altijd vermeld”. 

Aan alle verenigingsscheidsrechters en spelleiders 
wordt vanuit de vereniging gepaste kleding be-
schikbaar gesteld, zodat iedereen er netjes opstaat. 
De kern is het scheidsrechters collectief; daarin 
zitten arbiters, die met de vereiste opleiding mini-
maal 2 wedstrijden per maand beschikbaar zijn om 
een wedstrijd te leiden. Om de kwaliteit te waar-
borgen zal de vereniging er naar streven, dat de 
verenigingsscheidsrechter een voor de doelgroep 
vereiste opleiding heeft gevolgd. Het collectief be-
staat momenteel uit 15 scheidsrechters. Bij deze 
groep zijn er echter maar 8 leden, die alleen maar 
wedstrijden fluiten; de overige leden zijn ook nog 
actief als leider/trainer/voetballer binnen onze 
vereniging. Voor de scheidsrechterscoördinator is 
het elke week weer uitzoeken wie er wanneer kan 
worden ingezet. 

De arbiters van het scheidsrechterscollectief fluiten 
over het algemeen de seniorenwedstrijden en de 
wedstrijden van de hogere leeftijdscategorieën bij 
de jeugd. Het aantal scheidsrechters in deze groep 
is op dit moment redelijk stabiel. Er zijn in de afge-
lopen twee seizoenen gelukkig een aantal ambiti-
euze en jonge scheidsrechters bijgekomen. Helaas 
blijft het soms toch nog wel moeilijk om alle wed-
strijden in de bovenstaande categorieën te beman-
nen. Gelukkig zijn er ook een aantal senioren van 
Walking Football, die bij de jeugd O-15 en O-13 

regelmatig hun partijtje meeblazen en er zijn ook 
nog enkele voetballende leden, die ook af en toe 
een wedstrijd willen fluiten.
Bij de jongere jeugd probeert de commissie om 
spelleiders aan te stellen om de leiders van de 
jeugdteams te ondersteunen bij hun wekelijkse 
verenigingsbezigheden. Er zijn momenteel nog 
8 gecertificeerde pupillenscheidsrechters, die de 
wedstrijden bij de JO-11 in goede banen zullen 
gaan leiden.

Cursussen
Het voetbalspel gaat bij de jongste jeugd terug 
naar de basis; het zelf spelen en zelf regelen van 
de onderlinge potjes, zoals het ooit is begonnen, 
zien we terugkomen bij onze jongste jeugd.

Bij de JO-8, JO-9 en JO-10 zal het spel nu worden 
geleid door een spelbegeleider. De spelbegeleider 
staat niet in het veld, maar langs het veld en grijpt 
alleen in wanneer de spelregels door de kinderen 
worden overtreden.

De KNVB organiseert cursussen voor de nieuwe 
opleiding Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter. 
Zowel de theorie als de praktijk van het fluiten 
komen hier uitgebreid aan bod. De nieuwe op-
leiding biedt de mogelijkheid om met één pakket 
spelbegeleiders én pupillenscheidsrechters op te 
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SV Bedum mag trots zijn op zijn 
scheidsrechtersbestand

leiden. Het is de bedoeling om deze opleiding aan 
te bieden aan jeugdspelers en ouders. Als er be-
langstelling is voor deze opleiding, dan kan men 
dit kenbaar maken bij het jeugdbestuur of bij de 
scheidsrechterscommissie.
De duur van deze opleiding zijn twee bijeenkom-
sten van 2,5 uur. De minimale leeftijd is 12 jaar en 
om de cursus door te kunnen laten gaan, dienen er 
18 deelnemers te zijn. Vaak bestaat ook de moge-
lijkheid om de cursus op 1 dag te houden, bijvoor-
beeld in de herfstvakantie.

Het vorige seizoen hebben 4 meisjes/dames van 
onze vereniging de cursus Verenigingsscheids-
rechter voor Vrouwen succesvol weten af te ron-
den en we zijn dan ook heel trots dat zij ook op 
onze velden hun steentje zullen bijdragen om de 
wedstrijden in goede banen te leiden.
Ook zijn er plannen om het komende seizoen 
weer een cursus voor Verenigingsscheidsrechter te 
gaan organiseren. Deze opleiding voor verenigings-
scheidsrechter bestaat uit vier bijeenkomsten van 3 
uur; elke maand is er een bijeenkomst. Daarnaast 
fluit de cursist vier stagewedstrijden bij de eigen 
vereniging onder begeleiding van een praktijkbe-
geleider scheidsrechter. De opleiding zal, als er 
voldoende belangstelling is, hoogstwaarschijnlijk 
op de maandagavond op de accommodatie van SV 
Bedum gegeven worden.

Er zijn dus mogelijkheden bij onze vereniging om 
een spelbegeleider/pupillenscheidsrechter cur-
sus en/of een cursus Verenigingsscheidsrechter 
van de KNVB te volgen. Ook als men af en toe een 
wedstrijd zou willen fluiten bij onze jeugd of belang-
stelling heeft om een cursus te volgen, dan kan men 
contact opnemen met de scheidsrechterscoördina-
tor Wim Heemstra (wimheemstra@ziggo.nl) Ook 
kan men zich opgeven via de leider(s) van het eigen 
team.
Laten we er met elkaar weer voor zorgen, dat we 
ook dit seizoen er in zullen slagen om bij alle wed-
strijden weer een scheidsrechter aan te kunnen stel-
len, want een scheidsrechter is nog steeds een be-
langrijke pion in het voetbalspel.

Wetenswaardigheden:
Gefloten wedstrijden in het seizoen 2017-2018:
116 seniorenwedstrijden
297 junioren- en pupillenwedstrijden
SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoer-
nooi 2018: 281 wedstrijden door 40 arbiters.

Bij voldoende belangstelling:
Cursus Spelbegeleider en Pupillenscheids rechter 
in 1 pakket.
Verenigingsscheidsrechter.
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Selectie SV Bedum 1

Zittend: Frank Roorda, Tom van Dijk, Anne Jits Sybesma, Jos Broekmans, Julian Walraven, Jake Smit, Mark van der Molen, Richard de Boer

Staand 1e rij: Klaas van den Berg (verzorger), Bart Apotheker, Lennart van Ginkel, Timo Laninga, Remy van der Wal (trainer), Nigel Bakker, Nick Boelhouwer, Yannick Groen, Albert Niemeijer (materiaal).

Bovenste rij: René Homan (assistent trainer), Roel van Dijken (teammanager), Jordy van Haag, Joachim Belga, Stef Klugkist, Stijn Hekstra, Wilco Stolwijk, Nick Oostmeijer, 
Hakim Agdach, Soeratmin Venema, Martijn van der Wal (keepertrainer)

De volgende personen ontbreken op deze foto:
Frank Langedijk, George Deuling, Jochem Dijk (verzorger), Johan van der Veen (materiaal) 
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Zittend: Frank Roorda, Tom van Dijk, Anne Jits Sybesma, Jos Broekmans, Julian Walraven, Jake Smit, Mark van der Molen, Richard de Boer

Staand 1e rij: Klaas van den Berg (verzorger), Bart Apotheker, Lennart van Ginkel, Timo Laninga, Remy van der Wal (trainer), Nigel Bakker, Nick Boelhouwer, Yannick Groen, Albert Niemeijer (materiaal).

Bovenste rij: René Homan (assistent trainer), Roel van Dijken (teammanager), Jordy van Haag, Joachim Belga, Stef Klugkist, Stijn Hekstra, Wilco Stolwijk, Nick Oostmeijer, 
Hakim Agdach, Soeratmin Venema, Martijn van der Wal (keepertrainer)

De volgende personen ontbreken op deze foto:
Frank Langedijk, George Deuling, Jochem Dijk (verzorger), Johan van der Veen (materiaal) 
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Een spel dat onlosmakelijk met het voetballen is verbonden is het klaverjassen. 

Menig voetbalclub heeft een klaverjascompetitie lopen tijdens een voetbalseizoen, 

waar niet alleen de actieve voetballer aan mee kan doen maar die open staat voor 

alle leden en supporters van de vereniging. Het thema “Trots en Back to the Roots” 

komt op een goed moment aangezien het afgelopen seizoen een 50-jarig jubile-

umseizoen was waarin de commissie extra aandacht besteedde aan de kampioe-

nen van de twee fusieverenigingen vv Bedum en CVVB (zie kader).

50 JAAR KLAVERJASSEN 

“Trots en Back to the Roots” 

Met trots kunnen wij stellen dat het klaverjassen al 
50 seizoenen bestaat waarin het spelplezier voorop 
staat en niet met het beruchte mes op tafel wordt 
gespeeld. Op 14 september start het 51e seizoen 
en hoopt de klaverjascommissie rond de vijftig 
deelnemers te verwelkomen op de negen vrijdag-
avonden die om 19:45 uur beginnen en waarin een 
inleg wordt gevraagd van 6 euro. Deze inleg wordt 
besteed aan de dagprijzen, de tombola en de tra-
ditionele eindprijzen op de laatste avond (voor alle 
klaverjassers die minimaal vijf keer hebben deelge-
nomen). Natuurlijk, de tijden zijn veranderd en niet 
iedereen leert het klaverjassen tijdens zijn opvoe-
ding (“roots”). Mede daardoor ziet de commissie 
dat de gemiddelde opkomst langzaam terugloopt, 
maar toch hopen wij dat deze activiteit nog een 
aantal jaren binnen de vereniging blijft bestaan. En 
“Back to the Roots”: de tijden dat er meer dan 120 
klaverjassers op het kerstklaverjassen waren in het 
Hotel Gemeentehuis (vv Bedum) en in het Trefcen-
trum (vv CVVB) zijn geweest. 
Het lukte Kees Kaspers om in het jubileumseizoen 
voor de vierde keer kampioen te worden en hij is 
daarmee de eerste die dit heeft gepresteerd. Dolf 

Schaap en Tonnie Koopman werden respectie-
velijk nummer twee en drie van het seizoen (zie 
foto). Hieronder de statistieken met de eindscore 
en de data voor het 51e seizoen. 

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

De statistieken van het 50e seizoen

Gemiddelde opkomst 44 deelnemers
56 verschillende personen
43 deelnemers minimaal 5 van de 7 avonden aanwezig
Hoogste boom: Dolf Schaap & Margien Kuipers 2040 
punten
Laagste boom: Berend Kruize & Henk Gras 475 punten
Hoogste dagscore: Kor v.d. Berg 6269 punten (4 boompjes 
van 12 spellen)
Laagste dagscore: Harm v.d. Giessen 3220 punten
Puntenkampioen: Kees Kapers 37.373 punten
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50 JAAR KLAVERJASSEN 

“Trots en Back to the Roots” 
De eindscore seizoen 2017/2018:

1 Kees Kaspers 27616

2 Dolf Schaap 26726
3 Tonnie Koopman 26536
4 Popko Tromp 26108
5 Jaap Hamersma 26011
6 Benny Kuipers 25974
7 Tonnie Bonder 25814
8 Fre Roeters 25739
9 Hans Schotanus 25647

10 Jans Lanting 25438
11 Harrie Pijper 25353
12 Margien Kuipers 25303
13 Elibert Schollema 25285
14 John Nuis 25154
15 Jako Slager 24837
16 Ton Slof 24767
17 Feiko Iwema 24650
18 Bart de Vries 24571
19 Richard Klugkist 24560
20 Wessel Hoekzema 24480
21 Janny de Vries 24472
22 Johan van Dijken 24433
23 Henk Venema 24428
24 Duut Knol 24269
25 Ebel Norden 24221
26 Ger Bolhuis 24141

27 Els Venema 24118
28 Gerrie Westerhof 23933
29 Hiltjo de Vries 23933
30 Anita Hartsema 23911
31 Patrick Bakker 23828
32 Mevr. Iwema 23797
33 Henk Gras 23754
34 Cor Boer 23500
35 Emmo Kuizinga 23428
36 Aukje Mulder 23147
37 Greet van der Meer 22881
38 Jan de Blecourt 22425
39 Wim Stolwijk 22106
40 Harm van der Giessen 21905
41 Bert Bel 21506
42 Jan Smit 21261
43 Berend Kruize 21091

DATA SEIZOEN 2018/2019 51e seizoen
14 september 2018
12 oktober 2018
9 november 2018
7 december 2018
21 december 2018 (vrije avond)
11 januari 2019
8 februari 2019
8 maart 2019
12 april 2019 (prijsuitreiking)

DATA	SEIZOEN	2018/2019		51e	seizoen	
14	september	2018	
12	oktober	2018	
9	november	2018	
7	december	2018	
21	december	2018	(vrije	avond)	
11	januari	2019	
8	februari	2019	
8	maart	2019	
12	april	2019	(prijsuitreiking)	
	
	
	
                    

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



38

SV BEDUM WEBTEAM

Joran Arends
Mijn naam is Joran Arends. Ik ben 21 jaar en ik 
woon vlak naast het sportpark in Bedum. Inmid-
dels heb ik de studie Commerciële Economie 
afgerond aan de Hanzehogeschool en werk bij 
RAM Online Marketing in Groningen. Ik ben al 
ruim 18 jaar lid van de vereniging, eerst bij VV 
Bedum en sinds 5 jaar bij SV Bedum. De afge-
lopen jaren was ik al actief in de Commerciële 
Commissie. Voor de website heb ik een aantal 
bekenden van mij gevraagd, leden die mijn in-
ziens wat kunnen toevoegen aan de website 
en de vereniging. Iedereen zei direct ja! Het is 
best bijzonder dat we nu met een jong team 
deze taak op ons gaan nemen. Ik hoop dat we 
langzamerhand meer jonge mensen enthousi-
ast kunnen maken om meer voor de vereniging 
te gaan doen. We gaan proberen om de web-
site van een frisse wind te voorzien, te beginnen 
met het nieuwe design dat er aan zit te komen!
 
John Thoma
Ik ben John Thoma, 21 jaar en woonachtig in 
Bedum. Ik studeer Accountancy aan de Han-
zehogeschool in Groningen. Verder heb ik als 
hobby’s: voetballen, gamen en natuurlijk ge-
zellig een pilsje drinken met mijn vrienden. Ik 
heb mijn hele jeugd gevoetbald, bij CVVB en 
daarna SV Bedum. Hierna heb ik, na een jaar 
ertussenuit te zijn geweest, bij SV Bedum zon-
dag gevoetbald. Tegenwoordig speel ik weer op 
zaterdag. Ik ben dit jaar voor het eerst vrijwilliger 
bij SV Bedum. Men heeft mij gevraagd of ik een 
bijdrage wil leveren aan de SV Bedum website. 
We zijn met een leuk en jong team vrijwilligers. 
Hierdoor is het ook motiverend en gezellig om 
met de website bezig te gaan en te brainstor-
men over nieuwe ideeën.
 

Dian Arends
Ik ben Dian Arends, 25 jaar, en ik woon net als 
Joran vlak naast het sportpark. Ongeveer 15 jaar 
geleden ben ik begonnen met voetballen bij VV 
Bedum en op dit moment voetbal ik alweer een 
aantal seizoenen in SV Bedum dames 3. Daar-
naast ben ik voor het derde seizoen actief in de 
oud papiercommissie, waar ik verantwoordelijk 
ben voor de planning en communicatie. Als het 
goed is heb ik op dit moment de Master Com-
putercommunicatie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen afgerond. Daarvoor heb ik HBO Communi-
catiesystemen gedaan, waardoor ik beschik over 
kennis over zowel de voorkant als de achterkant 
van de website. Naar mijn idee hebben we met 
dit team een goede mix van leden en gaan we er 
een mooi seizoen van maken. 
 
Tom Bosma
Mijn naam is Tom Bosma. Ik ben 18 jaar oud 
en woon in Bedum. Een jaar geleden heb ik 
mijn HAVO diploma behaald en ben ik begonnen 
met studeren aan de PABO (leraar basisonder-
wijs), waar ik nu mijn tweede leerjaar in ga.  Op 
mijn zesde ben ik lid geworden van de club en 
nog altijd voetbal ik met veel plezier. Naast het 
voetballen en oud papier lopen help ik nu dus 
ook mee aan het onderhouden van de website 
met artikelen zoals bijvoorbeeld het interview met 
Luit Timmer, een aantal weken geleden. Ik heb 
zin om met deze groep aan de slag te gaan om 
de website van nieuwe artikelen en informatie te 
voorzien.  
 
Coen Prins
Mijn naam is Coen Prins. Ik ben 21 jaar en ik woon 
al mijn hele leven in Bedum. Ik werk als leiding-
gevende bij de Jumbo in Bedum, daarnaast volg 

Sinds dit seizoen is er bij SV Bedum een nieuwe commissie: het Webteam. Het Webteam 

houdt zich bezig met de website van SV Bedum. Zij onderhoudt de website en probeert 

de website steeds van nieuwe en interessante berichten te voorzien. Het Webteam werkt 

nauw samen met onze sponsor Anura Webdevelopment & Consultancy uit Bedum, zij 

ontwikkelen een geheel nieuw design voor de website. In dit artikel stellen de leden van 

het Webteam zich even voor!
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Achterste rij vlnr: Coen Prins, Tom Bosma en John Thoma
Voorste rij vlnr: Marjolein Tepper, Joran Arends en Dian Arends

ik de studie Small Business en Retail Management 
aan het NHL Stenden in Leeuwarden. Ik ben al 
wat jaren lid van onze club, eerst bij CVVB en nu 
natuurlijk bij SV Bedum. De afgelopen jaren heb 
ik bij SV Bedum op zondag gevoetbald. Toen ik 
benaderd werd hoefde ik niet lang na te denken 
over wat mijn keuze zou zijn, voor mijn werk hou 
ik al social media bij dus dit sluit daar mooi bij 
aan. Het antwoord op de vraag was dan ook ‘ja’. Ik 
probeer bij het Webteam met creatieve ideeën te 
komen, zodat de website steeds interessant blijft 
voor de leden. We hebben een leuk team en ik 
heb er zin in!
 
Marjolein Tepper
Mijn naam is Marjolein Tepper. Ik ben 20 jaar en 
woon aan de Waldadrift in Bedum. Ik zit in het 
derde jaar van de opleiding communicatie en loop 
momenteel stage bij Gemeente Groningen. Daar-
naast ben ik ook aan het werk in de Jumbo en in 
de kroeg (Grand Café Koning) in Bedum. Inmid-
dels ben ik al zo’n 7 jaar lid van de vereniging en 
voetbal ik in Dames 1. Op de vraag van Joran om 
mij aan het Webteam te verbinden antwoordde ik 
meteen ‘ja.’ Het bijhouden van een website en het 
schrijven van artikelen is iets waarmee ik mij ook 
bezig houd bij mijn opleiding en op stage. Door 
aan te sluiten bij het Webteam hoop ik nog meer 
ervaring op te doen. Daarnaast is het natuurlijk 

een ontzettend leuke groep. Ik hoop komend sei-
zoen wat te kunnen betekenen voor het Webteam 
zodat we de site het hele jaar door van goede en 
leuke content kunnen voorzien!
 
Slot
Namens het Webteam willen wij Tonnie Bonder 
en Anno Loonstra bedanken voor het werk dat zij 
de afgelopen jaren aan de website hebben ver-
richt en voor hun hulp tijdens onze eerste weken. 
 
Heb jij een interessant wedstrijdverslag of een 
leuk idee voor op de website? Wij staan altijd 
open voor input vanuit de leden! Voor opmer-
kingen over de website of om berichten te laten 
plaatsen kan men mailen naar webmaster@svbe-
dum.nl 
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Nog even en we gaan weer los! Helaas kan niet iede-
re voetbalvereniging dit zeggen op het moment dat 
ik dit schrijf, want we hebben een erg droge periode 
achter de rug en niet alle velden zijn klaar voor het 
nieuwe seizoen. 
De financiële commissie (Wessel Hoekzema, Kees 
Kaspers, Willem Jan Geertsma en ondergetekende) 
zijn er wel weer klaar voor. We hebben een behoor-
lijk druk jaar achter de rug, maar we zijn erg positief 
over wat we het afgelopen jaar allemaal hebben be-
reikt en gaan met goede hoop het nieuwe seizoen 
tegemoet op financieel gebied. Ik wens u allen een 
sportief seizoen!

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 leden
Een nieuw (jeugd)lid meldt zich schriftelijk aan met 
gebruikmaking van een aanmeldingsformulier, deze 
is te downloaden vanaf de site van svbedum.nl of 
af te halen bij het wedstrijdsecretariaat op het sport-
complex. Het lidmaatschap wordt voor een volledig 
voetbalseizoen aangegaan (1 juli t/m 30 juni). Het 
volledig ingevulde en ondertekende aanmeldings-
formulier dient samen met een kopie legitimatiebe-
wijs (indien identificatieplichtig) en een pasfoto (be-
stemd voor de spelerspas) bij de ledenadministratie 
te worden ingeleverd (bij voorkeur digitaal).
Het aanmeldingsformulier bevat een gedeelte waar-
mee machtiging voor automatische incasso van con-
tributie en kosten van boetes wordt afgegeven.
 
Niet-spelende leden
De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt  
€ 58,00 per seizoen. Een niet-spelend lid heeft stem-
recht 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 reke-

ning gestuurd met het bedrag dat geïncasseerd 
wordt. Halfjaarbedragen worden geïncasseerd in 
de maanden augustus en januari, kwartaalbedra-
gen in de maanden augustus, oktober, januari en 
april. Bij betaling anders dan d.m.v. automatische in-
casso wordt € 10,00 administratiekosten in rekening 
gebracht.

Clubkleding en spelerspas
De clubkleding (shirt, short, kousen en trainings-
pak) wordt door de vereniging per team verstrekt. 
Dit geldt ook voor de F-pupillen. Leiders en teamle-
den 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
Indien 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 banknummer 
NL04 RABO 0305 8359 39 o.v.v. uw achternaam. 
Doet u dit niet dan verstuurt de penningmeester 1x 
een betalingsherinnering. Indien u vervolgens niet 
binnen de gestelde termijn van de herinnering be-
taald, zal de vereniging ertoe overgaan u, totdat de 
contributie is voldaan, uit te sluiten voor het deel-
nemen aan wedstrijden en trainingen. Bij bijzondere 
omstandigheden kunt u natuurlijk altijd vooraf con-
tact met de penningmeester opnemen om tot een 
vergelijk te komen. Huishoudens met een inkomen 
onder een bepaald wettelijk sociaal minimum kun-
nen mogelijk een beroep doen op het participatie- of 
jeugdsportfonds. Voor informatie: werkpleinnoord-
groningen.nl/mijn-inkomen/meerdoenregelingen/

Stap over op automatische incasso!
Ik verzoek die leden die momenteel via een accept-
girokaart betalen over te stappen op het automatisch 
incasseren. Dit kunnen zij kenbaar maken via het e-
mailadres: contributie@svbedum.nl. Alle nieuwe le-
den zijn verplicht om de contributie automatisch te 
laten incasseren.

FINANCIEEL SV BEDUM
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KNVB Boetes
Bij een waarschuwing/uitsluiting van een speler tij-
dens een wedstrijd, staking van een wedstrijd, foutief 
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. Indien 
geen individueel lid door de KNVB is aangewezen 
maar het team dan zal de rekening naar de aanvoer-
der 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.

Club Boetes
De vereniging kan ook boetes opleggen o.a. voor 
verzuim bij het lopen van oud papier. De sanctie 
hiervoor bestaat uit een schorsing voor een competi-
tie- en/of bekerwedstrijd. 

Doorgeven van wijzigingen
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kun-
nen doorgegeven worden via de ledenadmini-
stratie op het e-mailadres: ledenadministratie@ 
svbedum.nl.

Indien u vragen heeft over de contributie, afschrij-
vingen en achterstanden dan kunt u die per mail 
stellen: contributie@svbedum.nl.
U WORDT DRINGEND VERZOCHT UW JUISTE E-
MAIL ADRES AAN DE LEDENADMINISTRATIE (le-
denadministratie@svbedum.nl) DOOR TE GEVEN.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 31 mei opgezegd te 
worden, Indien men na 31 mei het lidmaatschap 
opzegt is er voor het gehele seizoen contributie 
verschuldigd. Het opzeggen van het lidmaatschap 
dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadmi-
nistratie, 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 € 5,00. 
Dit is inclusief programmaboekje.
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.

Tarieven contributie seizoen 2018/2019
Categorie Per jaar   Per half jaar Per kwartaal
Senioren & JO20 € 205,00 € 102,50 € 51,25
JO19 & JO18 / MO19 & MO18 (A junioren) € 146,00  € 73,00  € 36,50
JO17 & JO16 / MO17 & MO16 (B junioren) € 128,00  € 64,00  € 32,00
JO15 & JO14 / MO15 & MO14 (C junioren) € 128,00  € 64,00  € 32,00
JO13 & JO12 / MO13 (D junioren)  € 117,00  € 58,50  € 29,25
JO11 & JO10 (E junioren) € 117,00  € 58,50  € 29,25
JO9 & JO8 (F junioren)  € 98,00 € 49,00  € 24,50
JO7 & JO6 (mini’s)  € 43,00 € 21,50  € 10,75
Dames € 205,00  € 102,50  € 51,25
Zaalvoetbal € 131,00  € 65,50  € 32,75
Walking Voetbal € 94,00  € 47,00  € 23,50
7 tegen 7 (volwassenen)  € 94,00  € 47,00  € 23,50
Reserve leden * € 94,00  € 47,00  € 23,50
Niet-spelende leden ** € 58,00  € 29,00  € 14,50

*) Reserveleden mogen deelnemen aan trainingen en enkele wedstrijden, In dien reserveleden struc-
tureel gaan deelnemen aan wedstrijden zal hun lidmaatschap automatisch omgezet worden naar een 
regulier lidmaatschap met de daarbij behorende contributie.

**) Niet-spelende leden nemen in geen enkel vorm deel aan trainingen en/of wedstrijden.
Wijzigingen en/of zetfouten voorbehouden
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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
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De commerciële commissie van SV Bedum bestaat 
uit Bé Dijk, Joran Arends, Martin Broekmans, Gon-
nie Smit en Johan van der Veen. Onlangs hebben 
we afscheid genomen van Inge Kamphuis en Frank 
Roorda als lid van de commerciële commissie. Via 
deze weg willen we jullie ook nog bedanken voor 
de jarenlange inzet.
De commerciële commissie heeft als belangrijkste 
doel om zoveel mogelijk sponsoren te werven en ui-
teraard ook om bestaande sponsoren te behouden. 
De sponsoren worden als blijk van waardering ook 
één keer per jaar uitgenodigd voor een gezellige 
avond waarbij ook vaak een aansprekende spreker 
aanwezig is. Het aflopen jaar was dit oud wielren-
ner Gert Jacobs die met zijn anekdotes de lachers 
op zijn hand had. Deze avond is uiteraard geschikt 
om te kunnen netwerk onder het genot van een 
hapje en drankje. Deze avond wordt ook door de 
leden van de commerciële commissie georgani-
seerd. 
SV Bedum kent verschillende vormen van sponso-
ring waarbij het uitgangspunt is dat het een win-win 

COMMERCIËLE COMMISSIE
situatie moet zijn. Er zijn diverse sponsor pakketten 
zowel voor de grotere sponsor als de wat kleinere 
en met iedereen zijn we even blij. Er kan bijvoor-
beeld geadverteerd worden in het clubblad Langs 
de Lijn en in de presentatie gids welke bij aanvang 
van het seizoen huis aan huis in de brievenbus valt. 
Ook kun je bijvoorbeeld wedstrijdsponsor worden. 
Hierbij ben je onder andere tijdens de wedstrijddag 
in de bestuurskamer aanwezig en er wordt middels 
reclame uitingen aandacht gegeven aan het bedrijf 
bijvoorbeeld door de omroeper voor, tijdens en na 
wedstrijd en in het programmaboekje.
Als u vragen heeft over de mogelijkheden tot spon-
soring binnen SV Bedum neemt u dan vrijblijvend 
contact op met één van de leden. We hopen u 
graag als sponsor te begroeten! 

Martin Broekmans  06-30303020
Bé Dijk    050-4090550
Joran Arends  06-10455845
Gonnie Smit  06-48928747
Johan van der Veen  06-43922939
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Walking Football (wandelend voetbal !!) is één van 
de mogelijkheden om actief bezig te zijn. Het geeft 
je weer dat jonge en lekkere gevoel van vroeger,bij 
SV Bedum zijn er erg veel mannen en vrouwen die 
dat gevoel wekelijks ervaren!

Na een sociaal samenzijn, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, beginnen de walking footbal-
lers aan een warming up. Hierbij bepaalt iedereen 
zijn/haar eigen tempo. Vervolgens doen we pass- 
en trapoefeningen en is er aandacht voor het po-
sitiespel. De laatste drie kwartier spelen we onder-
linge partijtjes.

Zoals eerder is gezegd, komt het gevoel van je 
jonge jaren op deze manier weer terug. Natuurlijk 
gaat alles wat langzamer, dat is ook inherent aan 
je leeftijd, het is echter goed om af en toe je eigen 
grenzen even op te zoeken, hier word je sterker 

van. Je krijgt meer lucht en het is goed voor de 
spieren en de botten. Dit is ook één van de rede-
nen waarom we in Bedum de officiële spelregels 
een beetje hebben aangepast, overig na goed ov-
erleg met enkele fysiotherapeuten. Met de bal aan 
de voet mag je niet hardlopen, zonder bal mag je je 
vrij bewegen op het veld van 25 bij 40 meter met 
doeltjes van 1 bij 3 meter. De bal mag niet hoger 
gespeeld worden dan 1 meter (doelhoogte). Fysiek 
contact is verboden. Het voetbal lijkt veel op het 
tikkie takkie voetbal zoals FC Barcelona dat speelt. 
Je maakt juist meer progressie doordat dat je iets 
sneller mag lopen dan officieel is toegestaan. Je 
loopt namelijk niet krampachtig achter de bal aan, 
maar doet dit op de wijze die het beste bij jezelf 
past. De bal bezittende speler is de spel vertragen-
de factor in het geheel.
Ook voor hen, die niet zo snel meer kunnen lopen, 
is het een aantrekkelijk spelletje. Zij zijn aanspeel-

Terug naar de roots van de 50- en 60-plussers
Een paar jaar geleden startte SV Bedum met een Walking Football afdeling voor mannen 

(60-plus) en vrouwen (50-plus). Voor velen was het jaren geleden dat ze een balletje trap-

ten, sommigen hebben zich zelfs nooit actief met de voetbalsport beziggehouden. Toch 

kom je op een bepaald moment op een leeftijd, dat je beseft dat bewegen erg belangrijk 

is voor je vitale gestel.
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Terug naar de roots van de 50- en 60-plussers

baar en kunnen de bal weer doorspelen naar de 
andere vrijlopende spelers.

Ik raad iedereen aan om eens te komen kijken om 
te zien of het voor hem/haar een leuke activiteit is. 
Er zijn in Nederland inmiddels bijna 300 verenigin-
gen die Walking Football spelen.
Negen spelers + begeleider van de SV Bedum 
(foto) zijn eind augustus naar Iran geweest om 
daar Walking Football demonstraties te geven. 
Twee Iranese spelers van de club hebben deze reis 
voorbereid en hier landelijk veel bekendheid aan 
gegeven. Bedum wordt op deze manier ook weer 
goed op de kaart gezet.

Bij de SV Bedum spelen nu 12 vrouwen en 35 
mannen. Hopelijk breidt de afdeling vrouwen zich 
ook uit, mede gelet op de presentatie op de jongst-
leden gehouden braderie in Bedum.
De vrouwen trainen op de donderdagmiddag van 
13.30 – 15.15 uur, de mannen op de woensda-
gochtend van 09.30 – 11.30 uur.

De coördinator van de afdeling 
Walking Football SV Bedum
Jan van Woudenberg
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De Regionale Voetbalschool (RVBS) van FC Groningen zal in het seizoen 2018-2019 voor het 

vierde achtereenvolgende seizoen te gast zijn in Bedum. Drie jaar geleden werd de RVBS van 

FC Groningen opgestart op vijf locaties in Bedum, Assen, Roden, Wildervank en Hoogeveen. 

Na een evaluatie werd besloten de onderlinge afspraken tussen FC Groningen en SV Bedum 

vast te leggen in een overeenkomst en daarmee de samenwerking te verlengen.

het seizoen betrokken bij activiteiten van de RVBS 
en steken zo ook weer het nodige op. Daarnaast 
komen we via de RVBS in contact met trainers. In 
het nieuwe seizoen hebben we twee jeugdtrainers 
vast kunnen leggen die we via de RVBS hebben le-
ren kennen. Verder zijn er ook jeugdspelers die de 
overstap naar SV Bedum maken omdat ze tijdens 
de trainingen op zondag een positieve indruk van 
onze vereniging hebben gekregen.”

In het seizoen 2018-2019 zal Benjamin Sietsma de 
hoofdtrainer zijn op locatie Bedum. Benjamin is as-
sistent-trainer geweest bij locatie Roden en trainer 
van Be Quick 1887 JO13-1. Namens FC Groningen 
is Byron Bakker (trainer FC Groningen onder-12) 
als Technisch Coördinator verantwoordelijk voor 
alle vijf RVBS-locaties.

Het past bij de filosofie van FC Groningen om jonge 
kinderen in hun eigen omgeving te laten voetbal-
len. Spelers in de leeftijd tussen 8 en 11 jaar blijven 
op die manier lid van hun eigen amateurvereni-
ging, spelen en trainen daar ook en krijgen op zon-
dagochtend in hun eigen regio een extra training 
aangeboden door FC Groningen. De afgelopen drie 
seizoenen is de onder-12 van FC Groningen telkens 
voor de volle honderd procent voortgekomen uit 
de diverse locaties van de RVBS.
 
FC Groningen vraagt aan SV Bedum de beschikking 
over trainingsvelden, kleedkamers en bezetting in 
de kantine tijdens de activiteiten op de zondag. 
Daar staat ook wat tegenover. In het vierde seizoen 
van de samenwerking zal daarin een volgende stap 
worden gezet. Zo zullen bij elk van de vijf partner-
verenigingen themabijeenkomsten of workshops 
voor technisch kader en bestuursleden worden ge-
houden.
 
Op elke locatie kunnen hierbij ook de verenigingen 
uit de regio worden uitgenodigd. De insteek van FC 
Groningen is om nog meer kwaliteit te bieden en 
nog meer mensen bij de club te betrekken. Verder 
is er nog een mogelijkheid voor nieuwsgierige en 
ambitieuze jeugdtrainers om mee te kijken met de 
werkwijze van FC Groningen, in de vorm van een 
korte stage van vier zondagen. 

Voorzitter van de Jeugdcommissie, Vincent Geer-
ling, is positief over de verlenging van de samen-
werking met FC Groningen. “Behalve de know-how 
die FC Groningen met ons deelt, krijgen jeugdspe-
lers van SV Bedum de mogelijkheid om deel te 
nemen aan toernooien die de RVBS organiseert 
en spelen jeugdteams van SV Bedum regelmatig 
oefenwedstrijden tegen jeugdteams van FC Gro-
ningen. Onze jeugdtrainers worden gedurende 

SV Bedum wederom locatie voor 
Regionale Voetbal School FC Groningen
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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



 

 

 

 

tel: 050 - 3013862 

vakkundig herstel van 
aardbevingsschade  

Bedum 

Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl
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Drachtster Boys
Onder leiding van Hans van der Ploeg, o.a. oud trainer van de voorloper 
van SV Bedum, CVVB, werd afgelopen seizoen een 2e plaats gerealiseerd 
en tevens de 1e periodetitel gewonnen. In deze nacompetitie werd pro-
motie naar de hoofdklasse niet gerealiseerd. Drachtster Boys doet elk jaar 
mee voor het kampioenschap en wisselt regelmatig promotie naar de 
Hoofdklasse af met degradatie naar de 1e klasse. 

VV Gorecht
Onder de leiding van Bert Vos, die na 5 jaar is vertrokken naar VV Winsum 
werd een zeer knappe prestatie geleverd in de 1e klasse. Een 3e plaats en 
tevens de 2e periodetitel. Helaas werd er geen promotie naar de Hoofd-
klasse gerealiseerd. Dit seizoen staat Rob Wentink voor de groep. Rob is 
voor SV Bedum geen onbekende want hij heeft in het verleden als jeugd-
trainer o.a. bij CVVB gewerkt.

VV Winsum
Door een zeer knappe inhaalrace na de winterstop onder leiding van 
vertrekkende trainer Robert Bos werd afgelopen seizoen de 4e plaats ge-
realiseerd. Tot op de laatste dag bleef het spannend en was zelfs de 3e 
periode nog haalbaar. Dit seizoen zal Bert Vos voor de groep staan en is 
de derby door de promotie van SV Bedum weer een feit.

PKC ‘83
Al vanaf seizoen 2011/2012 speelt PKC ’83 in de 1e klasse. Vorig seizoen 
op een keurige 5e plaats geëindigd. Opvallend is dat PKC al drie seizoe-
nen als 5e is geëindigd. Dit seizoen zal Bennie de Jong als trainer voor de 
groep staan en zal PKC ’83 opnieuw mee willen doen in de top. Bennie 
is al meerdere malen trainer geweest van deze club 

Be Quick Dokkum
Onder leiding van Henk Konings, die al 6 seizoenen is verbonden aan 
deze club werd na promotie in het seizoen 2016/2017 afgelopen seizoen 
een verdienstelijke 6e plaats gerealiseerd, met name door de diverse 
overwinningen aan het eind van het seizoen. Ook dit seizoen is Be Quick 
Dokkum een tegenstander om in de gaten te houden. 

CVV Oranje Nassau Groningen
Afgelopen seizoen was een zwaar seizoen voor Oranje Nassau. Waar na 
degradatie vanuit de Hoofdklasse werd verwacht dat er zou worden ge-
speeld om een positie in de top van de 1e klasse werd het een gevecht 
tegen degradatie. Het seizoen werd afgesloten op een 7e plaats met een 
negatief doelsaldo. Dit seizoen zal Erwin Herlijn, oud trainer NEC Delfzijl 
met een sterke nieuwe selectie opnieuw mee willen doen voor de prijzen.

Zeerobben
Het 1e seizoen in de 1e klasse, na promotie vanuit de 2e klasse werd af-
gesloten met een 8e plaats. Onder leiding van Arjan Postma die voor het 
3e seizoen actief is voor de ploeg uit Harlingen zal opnieuw een doelstel-
ling worden bepaald en met een mix van jonge en oudere spelers een 
gevaarlijke outsider.

TEGEN WIE SPELEN WE?

Drachtster Boys
Postlane 5

9204 WT Drachten
0512-517067

www.drachsterboys.nl

VV Gorecht
 Sportpark De Koepel

Scharlakenlaan 26
9751 HD Haren, GR

050-5349477
www.vvgorecht.nl 

VV Winsum
Sportpark Schouwerzijl-

sterweg
Schouwerzijlsterweg 7A

9951 TG Winsum
0595-441784  

www.vvwinsum.nl

PKC ‘83
Sportpark Sportterrein 

PKC ‘83
De Kring

9727 AZ Groningen
050-5253847  

www.pkc83.nl  

Be Quick Dokkum
Sportpark Tolhuspark

Tolhuispark 3
9103 SN Dokkum

0519-297116 
www.bequickdokkum.nl  

CVV Oranje Nassau
Groningen

Sportpark Coendersborg
Kooiweg 13

9723 BV Groningen
050-5256133  

www.cvvoranjenassau.nl 

Zeerobben
Oosterpark

Achlumerdijk 6
8862 AJ Harlingen

0517-415918 
Website: www.zeerob-

ben.nl
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VV Groningen
Een bijzonder seizoen heeft deze ploeg gespeeld afgelopen seizoen. Vol-
gens iedereen voor de winterstop al gedegradeerd maar vervolgens met 
een enorme eindsprint eindigen op de 9e plaats en zelfs nog de 3e periodeti-
tel gepakt. Promotie naar de hoofdklasse werd niet gerealiseerd. Dit seizoen 
zal dit team voor de 6e jaargang o.l.v. trainer Gert Haak opnieuw een zeer 
lastig te bespelen ploeg zijn die tot alles in staat is.

VV Noordscheschut
Na drie jaar André Mulder als trainer zal dit jaar Mark van Meel als trainer 
voor de groep staan. Mark van Meel is geen onbekende in deze klasse en 
heeft al diverse clubs in deze klasse getraind. Afgelopen seizoen werd na 
promotie van de 2e klasse naar de 1e klasse een 10e plaats gerealiseerd. 
Voor SV Bedum geen onbekende tegenstander. De wedstrijden tussen bei-
de ploegen kenmerken zich vaak door veel strijd en inzet. 

VV Balk
Een tegenstander die SV Bedum nog kent vanuit de 1e klasse. Afgelopen 
seizoen wist VV Balk zich net te handhaven in de 1e klasse. Het eindigde op 
de 11e plaats en hiermee werd het verblijf in de klasse voor het 6e jaargang 
gerealiseerd. Dit seizoen staat Dick Sangers alweer voor het 5e seizoen voor 
de groep. De selectie kenmerkt zich door een mooie mix van zowel jeugd 
als oudere spelers met veel ervaring op 1e klasse niveau.

d’Olde Veste ‘54
Afgelopen seizoen zal zich hebben gekenmerkt als het zwaarste seizoen bij 
Olde Veste van de afgelopen jaren. Er moest zelfs voor handhaving in de 1e 
klasse nacompetitie worden gespeeld. En dat voor een ploeg die al 9 aan-
sluitende jaren over het algemeen periodetitels heeft gepakt om te spelen 
voor promotie naar de hoofdklasse. Dit seizoen zal Willem Lanjouw, oud 
speler Be Quick Groningen, voor het eerst voor de groep staan. Waar zal het 
dit seizoen eindigen?

Broekster Boys
Deze ploeg zal voor de meesten de grote onbekende zijn. Na drie jaar in de 
2e klasse wisten zij afgelopen seizoen overtuigend kampioen te worden en 
te promoveren naar de 1e klasse. Het is niet voor het eerst dat Broekster 
Boys in deze klasse speelt. Ook in het seizoen 2014/2015 en begin 2000 
speelde zij 1e klasse. Dit seizoen zal de ploeg worden getraind door Patrick 
Zwart, oud trainer CVV Oranje Nassau. 

HZVV
Na degradatie vanuit de hoofdklasse zal HZVV er alles aan gelegen zijn om 
weer zo snel mogelijk te promoveren naar de hoofdklasse. Echter het lijkt 
wel stuivertje wisselen want vanaf het seizoen 2009/2010 wisselen promo-
tie en degradatie zich regelmatig af. HZVV wordt o.a. getraind door Gert van 
Duinen die in het verleden ook actief is geweest als jeugdtrainer in Bedum. 

VV Groningen
Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89
9741 GB Groningen
050-5779308 
www.vvgroningen.nl 

VV Noordscheschut
Sportpark Sportp. De Meu-
lewieke
Coevorderstraatweg 40
7914 TM Noordscheschut
0528-342144 
www.vvnoordscheschut.nl  

VV Balk
Sportpark De Wilgen
Lutswal 15
8564 HA Balk
0514-605991  
www.vvbalk.nl  

d’Olde Veste ‘54
Sportpark Parallelweg
Parallelweg 2
8332 JA Steenwijk
0521-524250 
www.oldeveste.com 

Broekster Boys
Gem. Sportpark Damwoude
Kleine Laan 124
9104 CJ Damwoude
0511-424460 
www.broeksterboys.nl 

HZVV
Sportvelden Bentinckspark
Sportveldenweg 3
7902 NX Hoogeveen
0528-263337 
www.hzvv.nl 
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WEDSTRIJDEN VAN SV BEDUM

Noord, Zaterdag 1e klasse E    
9/22/2018 VV Winsum - SV Bedum 
9/29/2018 SV Bedum - PKC ‘83 
10/6/2018 Zeerobben - SV Bedum 
10/13/2018 SV Bedum - VV Groningen 
10/20/2018 Broekster Boys - SV Bedum 
10/27/2018 SV Bedum - HZVV 
11/3/2018 VV Balk - SV Bedum 
11/17/2018 SV Bedum - VV Gorecht 
11/24/2018 SV Bedum - VV Noordscheschut 
12/1/2018 d’Olde Veste ‘54 - SV Bedum 
12/8/2018 SV Bedum - CVV Oranje Nassau G 
12/15/2018 Drachtster Boys - SV Bedum 
1/19/2019 SV Bedum - Be Quick Dokkum 
1/26/2019 SV Bedum - VV Balk 
2/2/2019 VV Gorecht - SV Bedum 
2/9/2019 SV Bedum - VV Winsum 
2/16/2019 PKC ‘83 - SV Bedum 
3/9/2019 SV Bedum - Broekster Boys 
3/16/2019 HZVV - SV Bedum 
3/23/2019 Be Quick Dokkum - SV Bedum 
4/6/2019 SV Bedum - Drachtster Boys 
4/13/2019 CVV Oranje Nassau G - SV Bedum 
4/20/2019 SV Bedum - d’Olde Veste ‘54 
5/11/2019 VV Noordscheschut - SV Bedum 
5/18/2019 SV Bedum - Zeerobben 
5/25/2019 VV Groningen - SV Bedum 

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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Fysiotherapie 
De Buren

Fysiotherapie De Buren te Bedum onder-
steunt voetbalvereniging SV Bedum op sport-
medisch gebied sinds aanvang van seizoen 
2013/2014. Het concept van Fysiotherapie De 
Buren is gericht op het behandelen, adviseren 
en begeleiden van sporters. Fysiotherapie De 
Buren is gevestigd aan de Noordwolderweg 82 
en is bereikbaar onder nummer 050-3641773. 
Elke donderdag is er van 19.00 – 21.30 is er 
een inloopspreekuur op locatie bij de club 
waarbij leden van SV Bedum vrijblijvend 
langs kunnen komen voor klachtenscreening.
 
Fysiotherapie De Buren is gevestigd binnen Go 4 
Fitness. Hierin is gelegenheid voor een ieder die 
advies nodig heeft over houding en/of bewegin-
gen, of het nu gaat om sport, werk of dagelijkse 
activiteiten. De blessurebegeleiding bij SV Bedum 
is in handen van Fysiotherapie De Buren. Zij vormt 
het blessuresteunpunt voor de vereniging, waar 
alle leden gebruik van mogen maken. De Buren 
biedt zowel sporters als iedereen die verantwoord 
wil bewegen haar sportmedische kennis aan. Zij 
zijn gewend om multidisciplinair samen te wer-
ken. Jochem Dijk treedt hierin op als contactper-
sonen.

Op donderdag van 19.00-21.00 is er in de oude 
bestuurskamer een inloopspreekuur, waarin 
klachten worden gescreend en een diagnose van 
de klacht wordt gevormd. Hiervoor is een huisarts-
bezoek vooraf niet nodig, aangezien dit sinds 01-
01-2006 niet meer nodig is (zie DTF). De samen-
werking met goede partners zoals een sportarts 
maken dat sporters bij Fysiotherapie De Buren op 
de juiste plaats zijn, wanneer het gaat om sport-
medische begeleiding. Bel voor een afspraak of 
kom langs op de aangegeven tijd van het inloop-
spreekuur.

Na klachtenscreening en geven van diagnose volgt 
er desgewenst overleg met de trainer / leider van 
de betreffende speler voor optimale duidelijkheid 
en herstel. Advies of revalidatie wordt besproken. 
De revalidatie kan actief worden uitgezet op het 
veld of er wordt gebruik gemaakt van de sport-
school door middel van de jaarkaart van Go 4 
Fitness. Deze jaarkaart is aangeschaft om spelers 
actief te laten revalideren in de sportschool wan-
neer dat gewenst is. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met telefoonnummer 050 
3641773.

Kenmerken:
• Sportspecifieke diagnostiek, behandeling 

en revalidatie 
• Snelle service (< 24 uur)
• Actieve aanpak met o.a. actieve sportrevali-

datie op het veld
• Contact altijd met dezelfde fysiotherapeut
• Inloopspreekuur donderdag in oude be-

stuurskamer 19.00 – 21.00
• Blessure preventieplan door middel van 

specifieke krachttraining

Contactgegevens
Voor het maken van een afspraak kun je ons be-
zoeken, bellen of mailen.

Fysiotherapeut: Jochem Dijk 
Noordwolderweg 82, 
9781 AK, Bedum
Tel.: 050 364 17 73 
Mail: info@fysiotherapiedeburen.nl 
Website: www.fysiotherapiedeburen.nl
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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

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

Voor meer informatie zie onze website!

Trotse ontwikkelaars van de SV Bedum website!

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

Anura

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

Web Development & Consultancy
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Horus view and explore 
verovert de wereld
Horus view and explore, gevestigd aan de 
Verbindingsweg 18 in Bedum, is de afgelopen 
twee jaren flink gegroeid en heeft wereldwijd 
naam gemaakt. “En we zitten nog steeds in de 
groeifase.”
 
Horus view and explore is actief op het gebied 
van softwareontwikkeling en sensortechnologie, 
vertelt Martin de Gries, salesmanager binnen het 
bedrijf van Bedumer René Bolhuis. Martin: “Dat 
klinkt cryptisch, maar waar het op neerkomt is 
dat wij proberen hardware, software en sensor-
technologie bij elkaar te brengen met daaronder 
een softwareplatform. Dat platform ontwikkelen 
we volledig in eigen huis”. Dat dit unieke soft-
wareplatform hardware- en merkonafhankelijk 
is maakt Horus interessant voor de wereldwijde 
markt. Grote namen als Sony weten het bedrijf 
dan ook te vinden.

‘Sensorfusion’
Horus begon ooit met het inwinnen van data in de 
openbare ruimte. Martin: “Vergelijk het met Goo-
gle Streetview. Beelden van de openbare ruimte 
maken, maar dan voor de professionele markt: 
aannemers, ingenieursbureaus”. Gaandeweg ging 
Horus over van informatiewinning op software-
ontwikkeling. “Op de markt verschijnen steeds 
meer sensoren die allerlei verschillende metingen 
kunnen doen. Van al die verschillende sensoren 
kunnen wij tegelijkertijd data inwinnen waar we 
een tijds- en locatiecomponent aan vasthangen. 
Vervolgens kunnen we die verschillende datastro-
men bij elkaar brengen en analyseren. 

Dat kun je voor van alles gebruiken. Voor mobile 
mapping, maar ook politie en defensie maken er 
gebruik van. Als je in één woord wilt samenvat-
ten wat wij doen kun je zeggen: ‘sensorfusion’. 
We brengen alles bij elkaar, en maken er iets van 
waar jij iets mee kan op jouw specifieke stukje 
van de markt.”

Robotvriendje
Mobile mapping, safety en security en Virtual Re-
ality (VR), dat zijn de gebieden waar Horus zich 
wereldwijd op richt. Martin: “Op het gebied van 
Virtual Reality kunnen we bijvoorbeeld concertre-
gistraties streamen. Een concert van U2 in New 
York kunnen we streamen in de Oosterpoort, 
waardoor nog eens 10.000 extra mensen het con-
cert live, zonder vertraging, kunnen beleven. We 
zijn hierover in gesprek met zowel Mojo, Face-
book als YouTube”. 

Een kant-en-klaar VR-product dat helemaal door 
Horus is ontwikkeld is VRiendje: een klein robotje 
dat wordt ingezet in ziekenhuizen en brandwon-
dencentra. Het robotje gaat bijvoorbeeld met 
ouders waarvan kinderen langere tijd in het zie-
kenhuis moeten blijven mee naar huis. Kinderen 
kunnen dan met hun VR-bril op toch een beetje 
thuis zijn. VRiendje staat in het UMCG, het Martini-
ziekenhuis en het brandwondencentrum in Bever-
wijk. 

Horus USA
De wereldwijde ambitie van Horus heeft de af-
gelopen twee jaren een enorme vlucht genomen. 
Brazilië, Nieuw Zeeland, Indonesië, Zuid-Afrika… 
je kunt beter vragen waar Horus niet zit. Onlangs 
werd Horus USA opgericht. En het bedrijf zit nog 
steeds in de groeifase. Toch blijft het qua ontwik-
keling zoveel mogelijk in Bedum doen en wil het 
bedrijf ‘klein’ blijven qua organisatiestructuur, 
zegt Martin. “We kunnen snel schakelen. Binnen 
enkele dagen tot weken kunnen wij een concept 
neerzetten. Zo willen we ook blijven, ondanks 
onze groei. Hele korte lijnen, snel schakelen, dat 
is onze kracht en dat moet het ook blijven.”

www.horus.nu
050-3096214
info@horus.nu
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One-way Jeans & Fashion
Al zo’n 20 jaar een begrip in Bedum en om-
geving: One-way Jeans & Fashion. Niet alleen 
voor vrijetijdskleding en een grote collectie 
jeans, maar ook voor goed advies, een praatje 
en een kop koffie.

Ooit begonnen als Snuffel op de plek in de Grote 
Straat waar nu Zijnstijl Haarstijl zit, verhuisden Cori-
na Agema en Marco Taatgen hun kledingzaak One-
way Jeans & Fashion in 2001 naar het pand naast 
de Plusmarkt. Daar is het een nog altijd vertrouwd 
adres voor vrijetijdskleding en jeans voor dames en 
heren. Eigenares Corina maakt hier dagelijks heel 
wat kilometers, want het is druk in de winkel. Bo-
vendien huisvest One-way een DHL ServicePoint: 
klanten kunnen hier hun pakjes halen en bren-
gen. Alleen al tijdens ons gesprekje loopt Corina 
vaak heen en weer om even een klant te helpen. 
Ondanks dat winkels het vandaag de dag moeilijk 
hebben, heeft Corina er dan ook alle vertrouwen in 
dat fysieke winkels zullen blijven bestaan. “Mensen 
blijven echt winkelen toch prettiger vinden dan on-
line. Heel veel mensen, uit Bedum maar ook veel 
van buiten Bedum, komen hier winkelen omdat ze 
het in de stad niet kunnen vinden. Bovendien gaan 
ze liever naar één winkel waar ze goed geholpen 
worden en in één keer klaar zijn.”

Wekelijks nieuwe kleding
Sinds kort hebben Corina en Marco een personeels-
lid in dienst: Janet van der Zwaag. Corina’s werk 
voelt lang niet altijd als werk, zegt ze. “Ik ken bijna 
iedereen die binnenkomt en vaak komen mensen 
ook gewoon even langs om een praatje te maken. 
Dat maakt het heel gezellig. Ik ken mijn klanten en 
weet wat ze willen. Mensen met een goed gevoel 
de deur uit zien gaan is erg leuk.” Klanten, jong en 
oud, kunnen bij One-way terecht voor vrijetijdskle-
ding en een grote collectie jeans. Dames vinden er 
onder andere kleding van Street One, Cecil, Geisha 
en Zoso. Heren kunnen er terecht voor kleding van 
onder andere Petrol, Noize, No Excess en Cars. Qua 
jeans vind je er onder meer Cars, Petrol, M.O.D., 
blueXonly en Wrangler. Wekelijks een kijkje nemen 
loont de moeite, want Corina gaat iedere maand 
op inkoop in Almere of Amsterdam en er liggen 
elke week nieuwe spullen in de winkel. Koffie staat 
bovendien zoals gezegd altijd klaar!

050-3012028
bedum@one-way.nl
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Samen, Sportief & Gezellig
De Activiteitencommissie is al jaren de gangmaker voor de ‘derde helften’. 

Elk jaar probeert de commissie naast het sportieve gebeuren, er juist ook 

een gezellig gebeuren van het maken. Met een vaste groep bestaande uit 

vijf enthousiaste leden is het elk jaar weer een leuke uitdaging om de club 

SV Bedum te voorzien van enkele feestjes. Ook voor dit jaar staat er weer 

genoeg op de agenda.

dergelijke feesten en avonden te organiseren. Wij 
genieten ook als we iedereen vermaken en een 
lach op het gezicht toveren.
Samen, sportief en gezelligheid binnen de SV Be-
dum. Daar staat de Activiteitencommissie voor!
 
Na 8 september stappen Ruben Geertsma en Wilco 
Stolwijk na acht jaar uit de Activiteitencommissie. 
In die jaren hebben ze met veel plezier met de 
huidige en oude commissieleden gewerkt, zorg-
den voor een frisse blik en nieuwe activiteiten. Het 
wordt nu tijd voor twee nieuwe leden met een ver-
nieuwende inbreng binnen de Activiteitencommis-
sie. Wanneer de nieuwe namen bekend zijn, laten 
wij u dit zo spoedig mogelijk weten!
 
Feestelijke groeten van

Ruben Geertsma
Evelien Bronsema
Marjolein Smit
Inge Meijerink
Wilco Stolwijk

Het feestseizoen start met het 5-jarig bestaan van 
SV Bedum, dat gevierd wordt op 8 september 2018. 
Dit wordt een stralende dag voor alle leden, spon-
soren, vrijwilligers en andere betrokkenen. Naast 
dat er op deze dag de reguliere bekerwedstrijden 
zullen worden gespeeld valt er genoeg te beleven 
op het Sportpark, met als afsluiter een feestavond 
waarop de band Ten Speed zal optreden in de tent 
naast de kantine. 
 
Vervolgens vindt in oktober of november het Ok-
toberfest plaats. Na twee geweldige edities is deze 
avond niet meer weg te denken op onze partyagen-
da. In de biergarten van SV Bedum feest iedereen 
gehuld in lederhosen en met een goed gevulde 
bier- of wijnpul in de hand mee op de biertafels. 
Een fantastische avond! Mis het niet.
 
Op zaterdag 5 januari 2019 is de nieuwjaarsre-
ceptie. Dan kijken we terug naar het jaar 2018 en 
proosten wij met elkaar op het nieuwe jaar. Naast 
bekende feiten worden er op deze receptie tegen-
woordig ook redelijk wat nieuwtjes verteld. Zorg 
dat je erbij bent zodat we het nieuwe jaar en de 
tweede seizoenshelft goed starten!
 
Over de invulling van de tweede seizoenshelft zijn 
wij nog druk aan het ‘brainstormen’. U kunt hierbij 
denken aan een nieuwe invulling van de seizoenaf-
sluiting en de terugkeer van een ‘50+ avond’.
 
Ideeën genoeg. In een leuke commissie is er veel 
te realiseren. Voor ons elke keer weer een hele uit-
daging. Het geeft echter heel veel voldoening om 
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Problicity
Turftorenstraat 22
9712 BR Groningen
(050) 879 54 03 
info@problicity.nl
www.problicity.nl

Problicity is een online & offl  ine marketingbureau 
Sinds onze oprichting in 1999 hebben we ruime ervaring opgedaan in alle verschillende 
aspecten van marketing. Van de traditionele marketingkanalen zoals huis-aan-huis 
folders en ander drukwerk tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online 
marketing, 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. Ontwerp : Thonny Teerling

Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp

ZEIST  – De KNVB heeft een aantal spelregelwijzigingen 
toegepast, die per het seizoen 2018-2019 ingaan. In het 
nieuwe voetbalseizoen zal er met twee spelregels geëx-
perimenteerd worden in het Nederlandse voetbal. Straf-
schoppenseries zullen genomen worden volgens het 
ABBA-principe en aan teamofficials, zoals een trainer of 
verzorger, kunnen gele en rode kaarten worden getoond.
Waar in het amateurvoetbal alleen met het ABBA-principe 
wordt geëxperimenteerd geldt dat, na overleg met on-
der andere het Technisch Platform met daarin een ver-
tegenwoordiging van clubs uit zowel de Eredivisie als 
Keuken Kampioen Divisie, met beide spelregels in het be-
taald voetbal wordt geëxperimenteerd. Bij de ABBA-proce-
dure begint team A met een strafschop, is vervolgens team 
B twee keer aan de beurt, vervolgens weer team A twee 
keer, enzovoort. Ook als er na twee keer vijf strafschoppen 
een gelijke stand is, gaat de strafschoppenserie door vol-
gens dit principe – uiteraard met sudden death. De eerste 
keer dat de ABBA-procedure bij een strafschoppenreeks 
kan worden toegepast is bij de Johan Cruijff Schaal, tussen 
PSV en Feyenoord op zaterdag 4 augustus. De verwach-
ting is dat met deze procedure beide teams een gelijkere 
kans hebben op het winnen van de strafschoppenserie, 
omdat de druk eerlijker verdeeld wordt over spelers van 
beide teams. De ABBA-procedure zal zowel in het betaald 
voetbal als bij de amateurs van toepassing zijn.

Hiernaast enkele opvallende wijzigingen. Lees verder het 
document met 19 pagina’s en de overige aangepaste do-
cumenten:

Enkele nieuwe spelregel-
wijzigingen die per 1 juli 2018 van kracht zijn:
• Drinkpauzes mogen niet langer duren dan één mi-

nuut; in de rust van een eventuele verlenging is een 
drinkpauze toegestaan

• Bijten wordt toegevoegd aan de overtreding die met 
een directe vrije schop en een verwijdering moeten 
worden bestraft

• Een speler moet staan om een inworp te kunnen ne-
men (knielen, zitten etc. is niet toegestaan)

• aanvullende tekst: Een speler die het speelveld op-
nieuw betreedt zonder toestemming van de scheids-
rechter, ontvangt een waarschuwing en als het spel 
is onderbroken door de scheidsrechter om een waar-
schuwing te geven, wordt een indirecte vrije schop 
toegekend, vanaf de plaats waar de bal was toen het 
spel werd onderbroken, tenzij er sprake was van in-
grijpen in het spel. In dat geval wordt een directe vrije 
schop (of strafschop) toegekend op de plaats van het 
ingrijpen.

• Soorten vrije schoppen: Aanvullende tekst: Directe en 
indirecte vrije schoppen worden toegekend aan de 
tegenpartij van de speler, wisselspeler, gewisselde of 
verwijderde speler, of team official die schuldig is aan 
een overtreding of vergrijp. Uitleg: De Regels staan toe 
dat wisselspelers, gewisselde en verwijderde spelers 
en teamofficials worden bestraft met een vrije schop 
voor sommige overtredingen.

Spelregelwijzigingen per seizoen 2018-2019 
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• Bijten wordt toegevoegd aan de overtreding die met een directe vrije schop en een verwijdering moeten 

worden bestraft 

• Een speler moet staan om een inworp te kunnen nemen (knielen, zitten etc. is niet toegestaan) 

• aanvullende tekst: Een speler die het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de 

scheidsrechter, ontvangt een waarschuwing en als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om 

een waarschuwing te geven, wordt een indirecte vrije schop toegekend, vanaf de plaats waar de bal was 

SPELREGELWIJZIGINGEN 
PER SEIZOEN 2018-2019
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EEN MOOIE UITVINDING DAT 7 X 7 VOETBAL

‘…omdat voetbal niet uit je 
bloed verdwijnt…’

Sinds 2 seizoenen doet SV Bedum mee aan het 7x7 voetbal. Het past ook prima in 

de wens van de club om alle takken van voetbal aan te bieden. De KNVB streeft er 

naar om iedereen een leven lang van voetbal te laten genieten. 

Voor voetballers die voetballen na hun 35e nog 
steeds leuk vinden is dit een prachtige mogelijk-
heid. Daar waar het bij lagere voetbalteams vaak 
lastig is om 11 spelers op de been te krijgen is het 
bij 7x7 wat eenvoudiger. Daarnaast is het voetbal 
minder belastend omdat niet het presteren cen-
traal staat, maar juist het lekker voetballen, op een 
recreatieve manier tegen leeftijdsgenoten.

Je moet er toch niet aan denken om als wat oudere 
voetballer tegenover veel te jonge en snelle aan-
vallers met roze schoentjes te staan? Of dat je te-
genover verdedigers staat die je qua fysiek tig keer 

de baas zijn. Nee, voetballen doe je voor je plezier. 
Het 35+ en 45+ voetbal biedt die mogelijkheid.
Dat wil niet zeggen dat er niet wordt gestreden om 
wedstrijden te winnen. Natuurlijk, de ‘drive’ is er 
nog wel bij de meesten maar het fysieke is vaak 
minder. Omdat slidings en zwaar fysiek spel niet 
mogen gaat het er in ieder geval een stuk vriende-
lijker aan toe.

Momenteel heeft SV Bedum drie teams die mee-
doen aan deze competitie. Een competitie die wordt 
georganiseerd door de KNVB. Er zijn bij SV Bedum 

Een	mooie	uitvinding	dat	7	X	7	voetbal	
‘….	omdat	voetbal	niet	uit	je	bloed	verdwijnt….’	

	
Sinds	2	seizoenen	doet	SV	Bedum	ook	mee	aan	het	7	x	7	voetbal.	Het	past	ook	prima	in	de	wens	van	
de	club	om	voor	alle	takken	van	voetbal	een	mogelijkheid	aan	te	bieden.		De	KNVB	streeft	er	naar	
om	iedereen	een	leven	lang	van	voetbal	te	laten	genieten.		

Voor	voetballers	die	voetballen	na	hun	35e	nog	steeds	leuk	vinden	is	dit	een	prachtige	mogelijkheid.	
Daar	waar	het	bij	lagere	voetbalteams	vaak	lastig	is	om	11	spelers	op	de	been	te	krijgen	is	het	bij	7	x	
7	wat	eenvoudiger.	Daarnaast	is	het	voetbal	minder	belastend	omdat	presteren	niet	centraal	staat	
juist	lekker	voetballen	op	een	recreatieve	manier	tegen,	veelal,	leeftijdsgenoten.	

Je	moet	er	toch	niet	meer	aan	denken	om	als	wat	oudere	voetballer	tegenover	veel	te	jonge	en	snelle	
aanvallers	met	roze	schoentjes	te	staan?	Of	dat	je	tegenover	verdedigers	staat	die	je	qua	fysiek	tig	
keer	de	baas	zijn.	Nee,	voetballen	doe	je	voor	je	plezier.	Het	35+	en	45+	voetbal	biedt	die	
mogelijkheid.	

Dat	wil	niet	zeggen	dat	er	niet	wordt	gestreden	om	de	wedstrijden	te	winnen.	Tuurlijk,	de	‘drive’	is	
er	nog	wel	bij	de	meesten	maar	het	fysieke	is	vaak	minder.	Omdat	slidings	en	zwaar	fysiek	spel	niet	
mogen	gaat	het	er	in	ieder	geval	een	stuk	vriendelijker	aan	toe.	

	

	

Momenteel	heeft	SV	Bedum	3	teams	die	meedoen	aan	deze	competitie.	Een	competitie	dat	wordt	
georganiseerd	door	de	KNVB.		

Er	zijn	bij	SV	Bedum	twee	35+	teams	en	er	is	één	45+	team.	

Er	wordt	een	voorjaars-en	een	najaarsreeks	gespeeld	van	minimaal	4	speelavonden.	Dus	3	andere	
verenigingen.	Voor	nu	zijn	de	speelavonden	de	vrijdagavonden	De	najaarsreeks	is	van	september	tot	
en	met	november	en	de	voorjaarsreeks	van	maart	tot	en	met	april.	Vaak	speel	je	de	verschillende	
reeksen	tegen	verschillende	tegenstanders.	Tijdens	een	reeks	is	SV	Bedum	eenmaal	de	gastheer	en	
spelen	we	de	overige	momenten	de	wedstrijden	bij	de	andere	verenigingen	in	de	poule.	Dus	als	we	
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twee 35+ teams en er is één 45+ team, er wordt 
een voorjaars- en een najaarsreeks gespeeld van mi-
nimaal vier speelavonden met drie andere verenigin-
gen. Momenteel is de vrijdagavond de vaste speel-
avond. De najaarsreeks is van september tot en met 
november en de voorjaarsreeks van maart tot en met 
april. Vaak speel je de verschillende reeksen tegen 
verschillende tegenstanders. Tijdens een reeks is SV 
Bedum eenmaal gastheer en wordt op de andere 
speelavonden gespeeld bij de andere verenigingen in 
de poule. Dus als we gastheer zijn op de vrijdag is het 
altijd zeer gezellig in de kantine, en door het gemoe-
delijke karakter van de wedstrijden is er veel publieke 
belangstellig want teams nemen vaak aanhang mee! 
En één ding is ook zeker, de ‘derde helft’ wordt zeker 
in stand gehouden en dat is op een vrijdagavond ook 
lekker (2 dagen in het weekend om weer bij te ko-
men of zo u wilt na te genieten). 

Alleen in die korte periodes maar voetballen?
Buiten die reguliere competitiewedstrijden wordt 
er op de vrijdagen met elkaar getraind. Lekker een 
potje voetballen met elkaar. Soms mixen we alle 
spelers en soms met de eigen teams tegen elkaar. 
Altijd leuk. Een mooie afsluiting van de week. Het is 
de bedoeling om in de toekomst op de competitie-
vrije vrijdagen een toernooitje te organiseren met 
andere 7x7 teams in de regio.
Vorig jaar hebben we een prachtige oefenwedstrijd 
gehad tegen het 7x7 team van ZEC. Zij namen naast 
hun eigen aanhang hun huis-zanger, Klaus, mee. 
Check voor de aardigheid: www.zangerklaus.nl. Een 
geweldige avond hebben we met elkaar gehad. Bij 
voldoende animo (waarover geen twijfel bestaat) 
zal er weer zo’n avond worden georganiseerd.

Maar wat zijn nu dan de regels? 
Er wordt gespeeld op een half veld met 7 tegen 7 
spelers. De ervaring heeft geleerd dat een team uit 
minimaal 10 spelers moet bestaan. Buitenspel doet 
niet mee. Er mag doorlopend worden gewisseld. Zo-
als gezegd, fysiek spel is verboden, slidings zijn niet 
toegestaan. Er zijn geen grens-
rechters dus er wordt ook eerlijk-
heid van de spelers verwacht bij 
achter- of uitballen. Fairplay is zeer 
belangrijk. Gele of rode kaarten 
zijn niet van toepassing. 

De toekomst
De verwachting is dat het populaire 7x7 voetbal snel 
zal groeien in aantallen teams, ook het bedrijven-
voetbal is al gestart met een 7x7 toernooi en ook 
daar is men zeer enthousiast over deze nieuwe 
voetbalvorm. Het enige verschil is dat er geen leef-
tijdsgrenzen zijn bij het Bedrijvenvoetbal (misschien 
aandachtspuntje organisatie?)
Gezien de zware bezetting van onze velden zullen er 
grenzen zijn aan die groei bij SV Bedum. Er zijn nu 
eenmaal niet genoeg velden beschikbaar om heel 
veel teams een competitie te laten spelen. Maar heb 
je zin om een keer mee te doen? De eerste stap 
zet je zelf. Kom maar een keer kijken op de vrijdag-
avond. Je bent altijd welkom. 

Het mooie is natuurlijk dat je bij SV Bedum na het 
35+ en 45+ voetbal zo door kan stromen (als je 
wilt) naar het walking football. Op die manier kun 
je een leven lang voetballen. Is dat niet geweldig?

gastheer	zijn	op	de	vrijdag	is	het	altijd	zeer	gezellig	in	de	kantine.	En	vermoedelijk	door	het	redelijk	
gemoedelijke	karakter	van	de	wedstrijden	is	er	veel	publieke	belangstellig.	Teams	nemen	vaak	
aanhang	mee!	En	1	ding	is	ook	zeker;	de	‘derde	helft’	wordt	zeker	in	stand	gehouden	en	dat	is	op	
een	vrijdagavond	ook	lekker	(2	dagen	in	het	weekend	om	weer	bij	te	komen	of	zo	u	wilt	na	te	
genieten).		

	

	

Alleen	in	die	korte	periodes	maar	voetballen?	

Buiten	die	reguliere	competitiewedstrijden	wordt	er	op	de	vrijdagen	met	elkaar	getraind.	Lekker	een	
potje	voetballen	met	elkaar.	Soms	mixen	we	alle	spelers	en	soms	met	de	eigen	teams	tegen	elkaar.	
Altijd	leuk.	Een	mooie	afsluiting	van	de	week.	De	bedoeling	is	om	in	de	toekomst	op	de	competitie-
vrije	vrijdagen	een	toernooitje	te	organiseren	met	andere	7X7	teams	in	de	regio.	

Vorig	jaar	hebben	we	een	prachtige	oefenwedstrijd	gehad	tegen	het	7x7	team	van	ZEC.	Zij	namen	
naast	hun	eigen	aanhang	hun	huis-zanger,	Klaus,	mee.		Check	voor	de	aardigheid:		
www.zangerklaus.nl.	Een	geweldige	avond	hebben	we	met	elkaar	gehad.	Bij	voldoende	animo	
(waarover	geen	twijfel	bestaat)	zal	er	weer	zo’n	avond	worden	georganiseerd.	

	

Maar	wat	zijn	nu	dan	de	regels?		

Er	wordt	gespeeld	op	een	half	veld	met	7	tegen	7	spelers.	De	ervaring	heeft	geleerd	dat	een	team	uit	
minimaal	10	spelers	moet	bestaan.	Buitenspel	doet	niet	mee.	Er	mag	doorlopend	worden	gewisseld.	
Zoals	gezegd;	fysiek	spel	is	verboden.	Slidings	zijn	niet	toegestaan.	Er	zijn	geen	grensrechters	dus	er	
wordt	ook	eerlijkheid	van	de	spelers	verwacht	bij	achter	of	uit	ballen.	Fairplay	is	zeer	belangrijk.	Gele	
of	rode	kaarten	zijn	niet	van	toepassing.		

	

De	toekomst	
De	verwachting	is	dat	het	populaire	7x7	voetbal	snel	zal	groeien	in	aantallen	teams.	Ook	het	
bedrijvenvoetbal	is	gestart	met	een	7x7	toernooi.	Ook	daar	is	men	zeer	enthousiast	over	de	nieuwe	
voetbalvorm.	Het	enige	verschil	is	dat	er	geen	leeftijdsgrenzen	zijn	bij	het	Bedrijvenvoetbal	
(misschien	aandachtspuntje	organisatie?)	

Gezien	de	zware	bezetting	van	onze	velden	zullen	er	grenzen	zijn	aan	die	groei	bij	SV	Bedum.	Er	zijn	
nu	eenmaal	niet	genoeg	velden	beschikbaar	om	heel	veel	teams	een	competitie	te	laten	spelen.	
Maar	heb	je	zin	om	een	keer	mee	te	doen?	De	eerste	stap	zet	je	zelf.	Kom	maar	een	keer	kijken	op	
de	vrijdagavond.	Je	bent	altijd	welkom.		

Het	mooie	is	natuurlijk	dat	je	bij	SV	Bedum	na	het	35+	en	45+	voetbal	zo	door	kan	stromen	(als	je	
wilt)	naar	het	walking	football.	Op	die	manier	kun	je	een	leven	lang	voetballen.	Is	dat	niet	geweldig!	

	

35+	1	 	 	 	 	 35+	2	 	 	 	 45+	1	
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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
F: 050-301 27 32
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 3176770 
E: info@kendersbouw.nl 
I: www.kendersbouw.nl

Onlineveilingmeester.nl
De Hallen 1
9723 TW Groningen
T: 050-800 91 20
E: info@onlineveilingmeester.nl
I: www.onlineveilingmeester.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 
eigen koers. Wij bieden gewoon goede verzekeringen waar 
veel particulieren en ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf iets aan hebben. Niet meer en niet minder

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 suppor-
ters langs de lijn. Meer weten: www.scholma.nl; 
www.scholmaonline.nl; ww.veeew.com 

Het Technisch Installatiebedrijf Dietvorst levert al meer dan der-
tig jaar installatiewerken. We zijn een veelzijdige ambachtelijke 
onderneming. We zijn regionaal georiënteerd en leggen ons toe 
op centrale verwarming, gasinstallaties, sanitair en dakbedek-
kingen. We houden ons aanbevolen voor uw opdrachten, zo-
wel voor nieuwbouw, verbouw, renovatie als onderhoud.

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

Onlineveilingmeester.nl is de online veilingsite waarop goe-
deren per opbod worden verkocht. De goederen zijn af-
komstig uit bijvoorbeeld faillissementen, reorganisaties, be-
drijfsbeëindiging, overtollige voorraden, beëindiging hobby, 
etc. Op de bezichtigingsdagen kunnen de goederen op lo-
catie bekeken worden, vervolgens kan men aan de veiling 
deelnemen nadat men zich heeft geregistreerd. Bieden op 
de goederen kan uitsluitend via deze site. Goederen kopen 
op onze veiling is erg leuk en gemakkelijk. 

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

Everts partycatering gevestigd te Middelstum voorheen De 
Open Keuken Partycatering uit Bedum bestaat bijna 6 jaar. 
Met enkel huisgemaakte producten vanuit de moderne nieu-
we bedrijfsruimte worden veel feesten smakelijk ingevuld. 
Of het nou om een ontbijt, lunch, dranken, diner aan huis, 
buffet, bbq, hapjes, complete bruiloft of aankleding gaat. Er 
wordt seizoensgebonden gekookt waarbij een eigen moes-
tuin veelvuldig gebruikt wordt. Feesten worden compleet 
verzorgd met servies, glaswerk, bestek incl. schoonmaak.

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

Everts Partycatering
Oude Schoolsterweg 30

9991 CR Middelstum
T: 06-20086427

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

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.
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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 3010375
Kantoor: 050 3015455
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 Menno Knot
Overtuinen 7

9802 BR Zuidhorn
T: 0594-50 51 03

E: info@slagerijmennoknot.nl 

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 15 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 had-
den. Een plek waar ze met plezier een deel van hun jeugd 
hebben doorgebracht. Kinderopvang Paddington vangt kin-
deren 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 op-
vang 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 projekten als bedrijfshal-
len, kantoren en multifunctionele gebouwen. Met vestigin-
gen in Valthermond en Bedum én betrokken medewerkers 
kan men alert en flexibel inspelen op uw vragen. In 2009 
bestond het bedrijf 125 jaar !

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 brandstof-
fen, smeermiddelen en aanverwante producten, alsmede 
technische apparatuur (ISO-9002 gecertificeerd). 

‘De zaak vol smaak’, Slagerij Menno Knot voor uw vers 
vlees, fijne vleeswaren, hapjes, salads, schotels, specialitei-
ten, feesten en partijen. Knot heeft een eigen worstmakerij.

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 INDU-
STRIES – 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 me-
chanisatie van melkveehouders, loonbedrijven en groen-
voorziening. Naast de werkplaats is er een winkel waar de 
veehouder maar ook zeker de particulier terecht kan voor 
o.a. (tuin) gereedschap, groot assortiment speelgoed (trap-
trekkers etc.) veiligheidskleding, en schoenen, en nog veel 
meer. Kom gerust eens langs en laat u verbazen.

De afgelopen 15 jaar heb ik bij enkele gerenommeerde 
kantoren in de regio Groningen- Bedum- Hoogeland ruime 
ervaring opgedaan in de makelaardij. In deze jaren is de 
liefde gegroeid, niet alleen voor het prachtige makelaars-
vak, maar zeker ook voor de stad Groningen, het Groninger 
Hoogeland en zijn mensen. Mijn eigen kracht ligt in een 
flexibele werkhouding, korte lijnen en een klantgerichte 
werkwijze waarbij u zich prettig zult voelen. Een nuchtere 
no-nonsense mentaliteit, deskundig, helder en eerlijk ad-
vies, maar bovenal persoonlijk contact; daar sta ik voor!

Koopjesdrogist, daar bestel je met een lach. 
Online shoppen voor jezelf, je partner, je gezin, je huisdie-
ren. Meer dan 70.000 artikelen in jouw voordeel en altijd 
voordelig geprijsd. Gratis bezorgd vanaf € 75,-.

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: 050-3013037
F: 050-3015589

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

Koopjesdrogisterij
www.koopjesdrogisterij.nl



64

Een belangrijke winkel in Koopcentrum De Scheve Toren 
in Bedum is supermarkt PLUS. PLUS Bedum maakte on-
derdeel 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 hy-
potheeklening 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 maand-
lasten op? Natuurlijk wilt u een objectief financieel advies. 
Van iemand die verschillende hypotheken van alle moge-
lijke 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 er-
kens lid bij de BETERE SCHILDERS. Hoeksema Schilders is 
partner van Glasgarant B.V. voor het perfect onderhouden 
van uw woning.

Smit Bouwservice is een is een zeer dynamisch bedrijf dat 
zich vooral richt opkwaliteit en service. Wij proberen ook 
altijd met u mee te denken om zojuist de best mogelijke 
resultaat te halen. 

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

H. Zijl Schilderwerken is een eenmanszaak met meer dan 
17 jaar ervaring. Na 7 jaar loondienst besloot Zijl om de 
stap te nemen en voor zichzelf te beginnen. Dit doet hij nu 
met veel inzet en naar alle tevredenheid!
Het werk bestaat grotendeels uit het onderhoudsschilder-
werk aan woningen van particulieren, maar ook voor bedrij-
ven, scholen, en stichtingen kunt u terecht bij Zijl. Tevens 
kunt u bij ons terecht voor professionele vakverven o.a. 
Sigma en Wijzonol. Kwaliteit en service dat is wat hij wil en 
kan garanderen. Vakmanschap, kwaliteit en service, dat is 
ons visitekaartje.

Dé makelaar op het gebied van persoonlijke kontakten op het 
noord Groninger land. Het kantoor neemt al uw zorgen uit 
handen op het gebied van verkoop-en aankoop onroerend 
goed. Tevens verzorgen wij taxaties tbv financieringen, aan-en 
verkoopbeslissingen en bezwaar WOZ. Kijk eens op de web-
site én op onze facebookpagina voor de laatste stand van za-
ken met betrekking tot al onze lopende nieuwbouwprojecten.

Kamphuis Metaalwerken is een constructie-, las- en mon-
tagebedrijf gevestigd in het Groningse Noordwolde. Kamp-
huis Metaalwerken is een jong bedrijf met veel ambitie, 
kwaliteit en perfectie. Een goede samenwerking is voor ons 
een vanzelfsprekendheid. Wij zijn tevens lid van de Konink-
lijke Metaalunie. 

Marcel Meijerink
9781 XS Bedum
T: 06-13329323
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: 050-3012301
E: bestellingen@bakkerijhoekstra.nl
I: wwwbakkerijhoekstra.nl

Hoeksema Schilders
Verbindingsweg 32a, 
9781 DA Bedum
T: 06 23034003
I: www.hoeksemaschilders.nl

Smit Bouwservice
De Acacia 1
9781 VH Bedum
T: 06 10166241
E: smitbouwservice@hetnet.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

Dijk Vastgoed, Makelaardij
Molenweg 22
9781 GM Bedum
T: 050-301 37 75
E: info@dijkvastgoed.nl
I: www.dijkvastgoed.nl 

H. Zijl Schilderwerken 
Stationsweg 38,
9781 CJ Bedum
T: 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



65

Sinds begin 2000 bieden wij een breed assortiment beken-
de en sterke A-merken, onder andere: Nike, Adidas, ASICS, 
PUMA, Reebok en Joma. Maar ook de 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 sportkle-
ding, -schoenen en accessoires te verkrijgen. Bij Sporthuis 
Winsum staat klantvriendelijkheid, serviceverlening en per-
soonlijk 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 aller-
beste prijs/kwaliteit kunnen bieden. We hanteren tarieven zo-
dat autorijden betaalbaar blijft. Klantvriendelijkheid, meeden-
ken 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 
verkeersplein, spelen in onze eigen ingerichte pipowagen, 
klimmen, klauteren en heerlijke zandgebakjes maken in de 
zandbak. En voor de allerkleinsten hebben wij de “baby-
huisjes” buiten staan. Hierin kunnen zij heerlijk en op een 
veilige manier buiten slapen als het mooi weer is.

Dak Montage Noord is het dakdekkersbedrijf uit Bedum, 
provincie Groningen. Wij zijn al 15 jaar actief als dakdekkers 
en onderscheiden ons door een frisse vakkundige kijk op 
het vervaardigen van daken en het onderhouden van da-
ken. Door jaren kennis, ervaring en scholing kan Dak Mon-
tage Noord u een kwalitatief en veelzijdig pakket aanbie-
den op het gebied van dakbedekking. Dak Montage Noord 
werkt met hoogwaardige en duurzame materialen.

Op het drukste kruispunt van Bedum kunt u terecht voor 
uw verzekeringen én uw hypotheek. Uw adviseurs zijn Sil-
vio Belga (zakelijke én particuliere verzekeringen) én Wil-
helm Dijk (hypotheken en particuliere verzekeringen) Door 
de aansluiting bij meerdere geldverstrekkers en een groot 
volmachtkantoor kunt u op de meest passende manier fi-
nancieel ontzorgd worden. Neem de proef op de som en 
vraag een vrijblijvend hypotheekgesprek of laat uw verzeke-
ringspakket eens door ons controleren en vergelijken met 
andere aanbieders. Wij zullen u niet teleurstellen.

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

Een sterk familiebedrijf sinds 1930 met een moderne be-
drijfsvoering. We zijn persoonlijk, eerlijk, betrouwbaar, inno-
vatief 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 opge-
daan in alle verschillende aspecten van marketing. Van de 
traditionele marketingkanalen zoals huis-aan-huis folders 
en ander drukwerk tot de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van online marketing, wij verzorgen het graag voor 
u. Aan de basis van onze manier van werken staat betrok-
kenheid: betrokkenheid bij onze klanten, bij ons vakgebied 
en betrokkenheid binnen ons team. De beste manier om 
wensen te vertalen in marketinguitingen is door nauw ver-
bonden 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 onder-
scheidt 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 3013757 

I: www.kids2b.nl

Dijk & Belga, Hypotheken 
en Verzekeringen

Molenweg 22
9781 GM Bedum
T: 050-3016153

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

Dak Montage Noord
Industrieweg 37 
9781 AC Bedum 
T: 050 2600008 

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

HBakker Isolatie
Industrieweg 27C, 9781 AC Bedum 

T: 06 51578459 
E: info@hbakkerisolatie.nl 
I: www.hbakkerisolatie.nl

Vaatstra Installatietechniek
Verbindingsweg 19, 9781 DA Bedum 

T: 050 3012832
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 445199 

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

Hoeksemaprint
T: 06 55882775 

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
secretaris@svbedum.nl

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

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

Dagelijks bestuur
Martin Broekmans (050- 301 21 29) 
Voorzitter a.i.
Jelle Prins (06-11854506) Secretaris
Anita de Jager (06-51118943) 
Penningmeester

Bestuursleden
Richard Ahlers (050-301 09 92) Technische 
zaken algemeen
Vincent Geerling (06-21891535) Voorzitter 
jeugdcommissie
André van Haag (06-55804582) Bestuurslid 
accommodatie
Gurbe Laninga (06-22508574) Bestuurslid 
commissies.

Jeugdcommissie
(jeugdcommissie@svbedum.nl)
Vincent Geerling (06-21891535) Voorzitter
Jeroen Hofman (06-11567455) Secretaris
Rigte Jan ten Kate (06-54674629) Algemeen 
Jeugd coördinator JO17/JO19
Kick Mulder (06-14571458) Algemeen 
Jeugd coördinator JO13/JO15
Marcel Smedema (06-53736021) Algemeen 
Jeugd coördinator JO8/JO11
Chris Glastra van Loon (06-23494565) 
Algemeen Coördinator Meidenvoetbal 

Financiële commissie
Wessel Hoeksema (06-50811640) voorzitter
Anita de Jager (06-51118943) 
penningmeester
Kees Kasper (06-23392729) contributie
Willem Jan Geertsema (06-42682585) 
kantine 

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

Communicatie & PR 
Voorzitter@svbedum.nl
Clublad Langs de lijn:
Peter van Dijken (050-301 44 51)
Richard Bouwman (06-27309922)

Technische commissie
Richard Ahlers. (050-301 09 92) voorzitter 
en coördinator zaterdag
Remy van der Wal. (06-38969458) Trainer 
1e selectie 
Jelmer Meinardi. (06-14223780) Hoofd 
jeugdopleidingen
Marcel Kuipers (06-53777057) Coördinator 
zaalvoetbal en lagere seniorenteams
Chris Glastra van Loon (06-23494565) 
Coördinator meisjes- en damesvoetbal

Technisch Hart jeugdopleiding
Jelmer Meinardi. (06-14223780) Hoofd 
jeugdopleidingen
Remy van der Wal. (06-38969458) 
Technisch jeugd coördinator
Marcel Dijkstra (06-41193332) Technisch 
jeugd coördinator
Vincent Geerling (06-21891535) Coördinator 
jeugdopleiding
Ondersteunende functies: 
Richard Gerdes (06-15522241). TJC Keepers

Algemeen Coördinatoren jeugd
Rigte Jan ten Kate (06-54674629) Algemeen 
Jeugd coördinator JO17/JO19
Kick Mulder (06-14571458) Algemeen 
Jeugd coördinator JO13/JO15
Marcel Smedema (06-53736021) Algemeen 
Jeugd coördinator JO8/JO11
Chris Glastra van Loon (06-23494565) 
Algemeen Coördinator Meidenvoetbal 
Richard Gerdes (06-15522241) TJC Keepers

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

Ledenadministratie
Bas Damminga (050-301 47 39)
contactpersoon bezorging cluborgaan
Tineke Altena (050-301 47 66)

Materiaalverzorging/kleding
Richard Ahlers (050-301 09 92)  
(materiaal_senioren@svbedum.nl)
Karin Ahlers (materiaal_jeugd@svbedum.nl)
Angelique Bouwman  
(materiaal_jeugd@svbedum.nl)
Anton Senneker  
(materiaal_senioren@svbedum.nl)

Commerciële Commissie
Martin Broekmans (06-30303020) voorzitter
Bé Dijk (050-4090550)
Joran Arends (06-10455845)
Gonnie Smit (06-48928747)
Johan van der Veen (06-43922939)

Oud Papier Commissie
Martin Broekmans
Dian Arends
Jos Thie
Nico Schutter

Vrijwilligerscommissie
Marjolijn Damminga (050-301 47 39)
Evelien Bronsema (06-47906679)
Henk Steenhuis

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

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

Klaverjascommissie
Jitze Medema (050-301 48 90)
Wim Oosterloo (050-301 56 86)
Johan Hartsema (050-301 49 62)

Scheidsrechterscommissie
Wim Heemstra (050-301 47 66)

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema (050-301 40 63/
06-50811640)

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

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes (301 34 35)

Coördinator zaterdagmorgen diensten 
(Jeugd)
Geranda van der Ark (06-14515001)

Coördinator Wintercup
Dirix Veenstra (06-51642588)
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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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HOOFDSPONSOR


