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Beste lezer,

Voor je ligt de 3e editie van “Langs de Lijn” seizoen 
2022/2023.
In deze editie de uitslag van de kerstpuzzel, dus 
kijk snel!!!! De nieuwjaarsrede is nog even uitge-
schreven. Mannen 1 en Vrouwen 1 geven een up-
date van de stand van zaken en een wisseling van 
de wacht v.w.b. de vertrouwensperso(o)n(en) van 
de club; zij worden aan jullie voorgesteld.
Uiteraard hebben we ook weer 2 sponsoren aan 
het woord en geeft Massoud het resultaat van de 
hulpactie “Houd kinderen op school”. De mannen 
van het tweede zijn naar de “Eretribune” van ESPN 
geweest en hebben er een leuk weekend van ge-
maakt. En benieuwd wat de ziekte van Sever bete-
kent? Dit wordt uitgebreid uitgelegd in deze editie.
Verder nog vele bijdragen vanuit de Zaal, de Jeugd 
en de Walking Football.

Veel leesplezier!!!

Onderstaand nog even de deadlines voor de 
komen de edities:

4e editie: deadline 15 april.
5e editie: deadline 17 juni.

Richard Bouwman
Redactie “Langs de Lijn”
langsdelijn@svbedum.nl
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VOORWOORD
Beste lezers,

Als ik dit schrijf is het zacht weer en ziet het er niet 
naar uit dat we nog serieus winterweer krijgen. Over 
enkele weken is het al weer lente en aan alles merk 
je dat de natuur zich daarop aan het voorbereiden 
is. Van verschillende bomen en struiken komen de 
takken in de knop te staan. De sneeuwklokjes, nar-
cissen en krokussen laten zich op vele plaatsen zien. 
De dagen worden steeds langer. Een veel gedane 
uitspraak in deze periode is dan ook: “we gaan weer 
de goede kant op”. Ook op de vereniging is dat van 
toepassing. We hebben natuurlijke met enkele wed-
strijden al weer mogen ruiken aan de competitie, 
maar na de voorjaarsvakantie kunnen de meeste 
teams weer een echte reeks wedstrijden neerzet-
ten. Evenals de natuur aan het doen is, is het zaak 
je daar als team goed op voor te bereiden. Zorgen 
dat je het als team qua plezier, mentaliteit, sportivi-
teit, gezondheid, fitheid, ambitie enzovoort op orde 
hebt. Ambitie en mentaliteit zijn daarin nauw met 
elkaar verweven. Ik bedoel daarmee dat een geza-
menlijke (team)ambitie vraagt om persoonlijke keu-
zes die daarop aansluiten en de praktijk laat zien dat 
dit lang niet altijd zo makkelijk is als vooraf gedacht. 

In feite geldt dat niet alleen voor het sportieve ge-
deelte van de vereniging, maar ook voor alle zaken 
daar omheen die eveneens op orde behoren te 
zijn. Voor het bestuur + alle afdelingen en commis-
sies blijft daarin het nodige te doen. Daar komt bij 

dat er ook volop aandacht moet zijn voor de rea-
lisatie van de nieuwe accommodatie. Er komt een 
gebouw waar we als vereniging de komende de-
cennia gebruik van gaan maken en het is daarom 
van belang om de vele gevraagde ontwerp- en in-
richtingskeuzes weloverwogen te maken. Door de 
oprichting van een speciale werkgroep die zich hier 
inmiddels volop mee bezig houdt kunnen de taken 
enigszins worden verdeeld, maar het blijft voor het 
bestuur en de verschillende commissies een extra 
taak erbij die veel aandacht vraagt. Natuurlijk met 
een mooi vooruitzicht en daar doen we het met z’n 
allen voor. 

Het met z’n allen gaat de komende maanden voor 
iedereen meer handen en voeten krijgen. Het is 
bekend dat wij als vereniging een substantiële bij-
drage dienen te leveren aan de nieuwe accommo-
datie, zowel qua financiën als zelfwerkzaamheid. 
Vanuit de commerciële commissie gaan daarvoor 
leden- en sponsoracties opgezet worden. Daarover 
de komende weken/maanden meer. Uiteraard zijn 
en blijven het bestuur + alle commissies benader-
baar voor zaken die om wat voor reden dan ook 
aan de aandacht zijn ontsnapt of meer aandacht 
vragen. Het signaleren en melden daarvan zie ik als 
een taak van ons allemaal. Samen zijn we immers 
de vereniging.     

Veel leesplezier gewenst
Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)

UITSLAG PUZZEL 
Net als de vorige keer heeft op het politiebu-
reau in Zuidhorn de trekking plaatsgevonden 
van de prijswinnaars van de puzzel uit Langs 
de Lijn van december 2022.  Er waren in totaal 
maar liefst 58 inzendingen.

De uitslag van de trekking is als volgt:
1e prijs – een mooie bal: 
 Wende Diderich  
2e prijs – een SV Bedum shirt: 
 Santhos Urutherasingam
3e prijs – een junioren bal: 
 Lennox Damkat 
  
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! Jullie 
kunnen contact opnemen met secretaris Jelle 
Prins op het nummer 06-11854506 om een af-
spraak te maken voor het afhalen van de prijs. 
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Op de nieuwjaarsreceptie zijn de volgende woor-
den gesproken: 

Geachte leden, sponsoren, ereleden, bestuurders, 
afgevaardigden van de KNVB en raadsleden van 
gemeente Het Hogeland en alle andere belangstel-
lenden. Van harte welkom op de nieuwjaarsrecep-
tie van de inmiddels bijna 10 jaar oude fusievereni-
ging SV Bedum. Uw komst wordt door het bestuur 
zeer op prijs gesteld. Wellicht had u ook goede re-
denen gehad om niet in dit oude en afgeschreven 
gebouw te hoeven zijn vanmiddag. Wat dat laatste 
betreft kan gezegd worden, dat het juist verstandig 
is geweest om wel aanwezig te zijn. Zo meteen zal 
namelijk een tipje van de sluier worden opgelicht 
omtrent de schetsvisie van de nieuwe accommo-
datie. Na bijna 7 jaar is het begrijpelijk dat er enige 
nieuwsgierigheid is.
 
Om maar gelijk aan te haken op het 10-jarig be-
staan kan worden gemeld, dat hier aan het einde 
van het seizoen volop aandacht voor zal zijn. De 
activiteitencommissie is druk bezig met het samen-
stellen van een programma en het zou zo maar 
een meerdaags evenement kunnen worden. Mis-
schien goed om gelijk maar even de agenda’s te 
trekken, want het is over het algemeen best druk 
zo aan het einde van het seizoen. Het SV Bedum 
Klaverblad Jeugdtoernooi staat gepland voor zater-
dag 24 en zondag 25 juni. Bedrijvenvoetbal gaat 
plaatsvinden op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli. 
In de week daarop zullen de festiviteiten rondom 
het tienjarig jubileum gaan plaatsvinden. 

In de afgelopen 10 jaar van SV Bedum is er ont-
zettend veel gedaan en gebeurd. Teveel om op te 

NIEUWJAARSREDE 14 JANUARI 2023
noemen, maar het meest belangrijke is wel, dat wij 
met elkaar (leden, vrijwilligers, sponsoren, ouders, 
commissieleden en bestuurders) er aan hebben 
bijgedragen om er één vereniging van te maken 
met een eigen identiteit, een eigen cultuur en met 
een eigen DNA. Voorbeelden uit de omgeving laten 
(helaas) zien, dat het fuseren van verenigingen niet 
per definitie een succes hoeft te worden. Het vraagt 
iets van mensen om een fusie te laten slagen. Je 
moet bruggen durven bouwen, durven denken in 
het groter belang, eigenbelang opzij durven zet-
ten en je nek uit durven steken. Lang niet iedereen 
heeft het lef om dat juist wel te doen en lang niet 
iedereen heeft het besef, dat je het verleden op 
een juiste manier mee kunt nemen in een nieuwe 
vereniging. Gelukkig waren de mensen die bij het 
fusieproces van VV Bedum en CVVB en de mensen 
die bij de eerste jaren van de fusievereniging SV 
Bedum betrokken zijn geweest, uit het goede hout 
gesneden. In de jaren daarna tot heden zijn we er 
in geslaagd om SV Bedum één vereniging te laten 
zijn. We kunnen met recht zeggen: “samen zijn we 
SV Bedum”. Daar kunnen we trots op zijn en dat 
geeft een stevig basis voor het met elkaar verder 
bouwen aan onze vereniging. Natuurlijk wordt er 
regelmatig teruggekeken naar het blauwe en rode 
verleden en worden er verhalen uit het verleden 
met de nodig dosis humor verteld. Laten we dat 
ook vooral blijven doen, want daarmee houden 
we de herinneringen over waar wij als succesvolle 
fusieclub vandaan komen levend. Mogelijk gaan 
deze verhalen ook aandacht krijgen rondom het 
jubileum. 

Ik ben inmiddels meer dan 4 jaar voorzitter, maar 
dit is pas de 3e keer voor mij om een nieuwjaars-
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receptie mee te mogen maken. In 2021 en 2022 
is dat niet mogelijk gebleken vanwege de gezond-
heidscrisis. Gelukkig zitten we nu in een andere 
werkelijkheid en laten we hopen dat dit ook zo 
blijft. Die twee coronajaren zijn bestuurlijk bijzon-
dere jaren geweest. Ondanks het feit dat de sa-
menleving zo goed als tot stilstand was gekomen, 
was het bestuurlijk een intensieve periode. Voor 
lange periodes moesten we ook nog onze secreta-
ris Jelle Prins missen. Ik wil mijn bewondering uit-
spreken voor de wijze, waarop Jelle met de langdu-
rige ziekenhuisopnames is omgegaan en voor de 
wijze waarop Jelle weer in het dagelijks leven staat 
en weer actief is binnen het bestuur. Diep respect 
daarvoor. In het najaar is Martin Broekmans nog 
onder het mes geweest. Gelukkig is Martin er ook 
weer bij en volgens Jos heeft hij meer praatjes dan 
voor die tijd. Kortom, operatie geslaagd. 

De coronajaren hebben nogal wat gevraagd van 
onze penningsmeester Martine Berends. Bij het 
schrijven van de nieuwjaarsrede werd ik nieuwsgie-
rig naar de vrouwelijke vorm van penningmeester. 
Ik ging een beetje op zoek en ben termen tegenge-
komen als penningjuffrouw en penningmeesteres. 
Bij meesteres kun je ook ander associaties hebben. 
Volgens mij moet het die kant dan ook niet op. 
Hoe het ook zij, ik kwam er al snel achter dat een 
groeiend aantal functies en beroepen als sexe-loos 
gezien wil worden en ben er maar vanuit gegaan, 
dat voor penningmeester hetzelfde geldt. Dus la-
ten we het daar bij houden. Inmiddels is ook wel 
gebleken, dat Martine een meester is in het behe-
ren van de penningen. In de coronajaren en in de 
kwartalen daarna ben je erg druk geweest met alle 
financiële regelingen die gelukkig door de over-
heid zijn opgetuigd. In financiële zin heeft Martine 
onze vereniging op een professionele wijze door al 
deze regelingen geloodst, maar ook buiten dat kan 

niet anders dan gezegd worden, dat mede dankzij 
Martine de club het financieel op orde heeft. Daar 
moeten ook zeker Anita Bonder en Kees Kaspers 
bij genoemd worden die samen met Martine de 
financiële commissie vormen. 

Als leden, sponsoren, toeschouwers en kantinebe-
zoekers dragen we allemaal ons steentje bij aan 
het financieel gezond houden van de vereniging. 
De afgelopen 2 jaar heeft de oud papiergroep he-
lemaal aan winstmaximalisatie gedaan. Deels het 
gevolg van een hoge papierprijs, maar toch vooral, 
doordat er vrijwel dagelijks wordt gestapeld om 
de papiercontainers zo efficiënt mogelijk gevuld te 
krijgen. 

Bij de financiële middelen om in de club te kunnen 
investeren wil ik in het bijzonder de hoofdspon-
sor van SV Bedum noemen, Klaverblad Verzekerin-
gen, en de hoofdsponsor van onze jeugdopleiding, 
Problicity. Met beiden, maar ook met de vele ande-
re sponsoren, is een duurzame relatie opgebouwd 
en volgens mij is dat de kern van waar het bij 
sponsering om gaat. Een mooi voorbeeld daarvan 
is de reclamebordenactie, waarbij bordsponsoren 
de mogelijkheid wordt geboden om hun bord of 
borden te kopiëren naar het nieuwe kunstgrasveld. 
Een mooie en goed lopende actie waar veel spon-
soren gebruik van maken. 

De woorden duurzame relatie gelden ook zeker 
voor onze leden. In 2022 waren er weer heel wat 
jubilarissen, die al 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van 
de club. Tien daarvan zijn ook op de ALV van 25 no-
vember aanwezig geweest en hebben een speldje 
gekregen. De leden die al meer dan 60 jaar lid zijn, 
wil ik toch nog even graag noemen. Dat zijn Henk 
Postmus en Willy Rus. Ik blijf het mooi en bijzonder 
vinden dat leden zo lang aan de club verbonden 
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blijven. Dat zegt iets over onze vereniging en over 
de voetbalsport in Bedum. 

De vereniging telt momenteel heel wat jeugd-
teams. Bedum is als plaats aan het groeien en 
dat zal de komende jaren ook zo blijven. Nieuwe 
jeugdspelers zijn uiteraard van harte welkom bij 
de club, maar dat legt wel druk op de organisa-
tie. Het is best lastig om voldoende trainers en 
leiders te vinden. Onze jeugdcommissie is daar 
druk mee. Gelukkig heeft de jeugdcommissie met 
nieuwe mensen erbij de bezetting op orde en dat 
helpt zeker mee om het allemaal georganiseerd 
te krijgen. Binnen de jeugdopleiding is kwaliteit 
belangrijk en door het vertrek van Vincent Geer-
ling en Jelmer Meinardi is dat onder druk komen 
te staan. Ik hoef niet uit te leggen hoe belang-
rijk beiden zijn geweest bij het opzetten van de 
jeugdopleiding. Aan ons de taak om daaraan te 
blijven bouwen. Binnen het technisch hart jeugd 
is men daarvoor onder andere op zoek naar een 
hoofd jeugdopleiding. Mocht iemand een ge-
schikte kandidaat weten vanuit zijn of haar net-
werk, geef het door aan de Tonnis van der Wijk 
van de jeugdcommissie of aan Marcel Kuipers van 
het technisch hart jeugd. 

Bij de vrouwen teams is iets aan het broeien. Wij 
merken dat het vrouwenvoetval zich meer aan het 
profileren is binnen de verenging en dat is een 
mooie en gezonde ontwikkeling. Ik hoop ook dat 
de komende jaren meer vrouwen actief gaan wor-
den in commissies en in bestuurlijke functies bin-
nen de vereniging en ook dat we straks meer vrou-
welijk scheidsrechters op de velden zien staan. Het 
vrouwen 1 team is dit seizoen heel duidelijk gestart 
met een missie om te promoveren en is hard op 
weg om dat te laten slagen. Ik wens de dames veel 
succes in de tweede competitiehelft.   

De vereniging telt momenteel 7 senioren teams, 
waarvan de eerste 3 selectieteams zijn. De eerste 
selectie is het afgelopen weekend op trainings-
kamp geweest in Ellecom. Een sportief en gezellig 
samenzijn, waarbij er is getraind en een oefenwed-
strijd tegen SC Varsseveld is gespeeld. In de eerste 
competitiehelft is het team nogal geplaagd door 
blessures. We hopen dat het team daar in de twee-
de seizoenshelft minder last van heeft en dat er  
punten gepakt gaan worden om in de stand om-
hoog te klimmen. De eerste competitiewedstrijd 
staat al weer gepland voor zaterdag 21 januari. Bij 
het tweede verloopt het seizoen in positieve zin 
180 graden anders dan het vorige seizoen. Ik zou 
zeggen hou dat vast. Voor het volgende seizoen is 
het beleid ingezet om meer dynamiek te krijgen 
tussen de 3 selecties teams. Bij het tweede zal dat 
worden gedaan door Duurt Stoppels. Duurt gaat 
Jan Venhuizen als trainer van het 2e opvolgen. Jan 
heeft het 2 jaar gedaan, maar heeft aangeven te 
willen stoppen. Wij zijn erg blij dat Duurt de over-
stap van JO19 naar het 2e wil maken. Het bestuur 
heeft besloten om voor het volgende seizoen van 
de 1e selectie op zoek te gaan naar een nieuwe 
hoofdtrainer. Daarvoor zal een vacature uitgezet 
gaan worden. Het is de bedoeling om in het vol-
gende seizoen samen met alle selectietrainers het 
nieuwe technisch beleidsplan, dat inmiddels in 
concept klaar is, uit te rollen en handen en voeten 
te geven. Het nieuwe technisch beleidsplan gaat 
een verlengstuk zijn van het jeugdbeleidsplan.   

Joran Arends, Job Mol en Reinout Middel hebben 
het zaalvoetbal nieuw elan gegeven. Er wordt met 
7 teams gespeeld, waarbij er wordt gestreefd naar 
een basketbalachtige sfeer. Een mooie ontwikke-
ling. Voor senioren voor wie een heel veld te groot 
aan het worden is, blijft het mogelijk om aan te slui-
ten bij het 7 tegen 7 voetbal op vrijdagavond. Gaat 
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ook dat lastig worden, dan zijn er doorstroommo-
gelijkheden naar het Walking Football. Met deels 
eigen regels maken de mannen er een fanatieke, 
maar zeker ook sociaal gebeuren van. Ik ben vorig 
jaar wezen kijken bij het dames Walking Football 
en was onder de indruk van het plezier binnen het 
team. Dat straalde er van af.   

Zonder scheidsrechters geen voetbal, vandaar dit 
ik dit voetbalblok daarmee ga eindigen. Onder de 
bezielende leiding van Rutger Bulthuis zijn er dit 
seizoen nieuwe scheidsrechters bij gekomen. On-
langs zijn een aantal ook voor de cursus geslaagd. 
Een mooie ontwikkeling en ik hoop dat het blijft 
lukken om het scheidsrechterskorps op peil te hou-
den. Vooral ook omdat de KNVB kampt met een 
afname van het aantal scheidsrechters, waardoor 
er meer clubscheidsrechters nodig zijn.  

Op het gebied van vrijwilligers merk ik dat er bin-
nen de club veel potentie aanwezig is, maar dat het 
de kunst is die op een juiste wijze aan te spreken 
en te mobiliseren. Daar gaan we in het nieuwe jaar 
hard mee aan de slag. Ik wil namens het bestuur 
alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun in-
zet het afgelopen jaar en spreek de wens uit om 
er gezamenlijk weer een mooi jaar van te maken. 
De vrijwilligers die om wat voor reden dan ook zijn 
gestopt, wil ik van harte bedanken en wellicht dat 
de vereniging nog eens weer een beroep op jullie 
mag doen. 

Alhoewel geen activiteit van de vereniging zou ik 
toch graag van de gelegenheid gebruik willen ma-
ken om de 13e editie van de Bedumer Winterloop 
op 3 en 4 februari onder de aandacht te brengen. 
Het houden van de Winterloop is een traditie ge-
worden en heeft naast het ontzettend goede doel 
kankeronderzoek ook alles te maken met de leef-
baarheid binnen het dorp. 

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven dat alle 
seinen op groen staan voor de realisatie van een 

nieuw clubgebouw. Daar zijn we ongelofelijk blij 
mee. Vanaf april 2021 is er sprake geweest van 
een open, transparant en constructief overleg met 
de gemeente. Uiteindelijk heeft dat in novem-
ber geleid tot een positief raadsbesluit. Daarna 
is een aanbestedingstraject gestart en inmiddels 
is bekend dat een Bedumse combinatie het ge-
bouw gaat realiseren. De Bedumse combinatie 
bestaat uit architect Niels Feddema en aannemer 
Bouwbedrijf Vuurboom (Niels Feddema en Rolf 
Vuurboom worden naar voren geroepen om zich 
voor te stellen aan de club). Wij zijn er bijzon-
der tevreden over dat het gebouw gerealiseerd 
gaat worden door lokale partijen. In het verdere 
proces blijft het projectteam, waar Martin Broek-
mans, Gurbe Laninga, André van Haag en ik zitting 
in hebben, actief. Inmiddels is er een werkgroep 
opgericht die als klankbord gaat fungeren voor 
het projectteam in het proces om te komen tot 
een voorlopig en definitief ontwerp. Maar ook bij 
de verdere keuzes zoals inrichting kantine zal de 
werkgroep om advies gevraagd worden, waarbij 
de bezetting van de werkgroep afhankelijk van 
het onderwerp kan wijzingen. Het ligt in de plan-
ning om na de zomer met de bouw te starten. De 
bouw gaat naar verwachting 1 jaar in beslag ne-
men. Niels Feddema heeft een animatie (filmpje) 
gemaakt van de schetsvisie. Het betreft een ruwe 
versie van de omgeving en van het gebouw. 

Het animatiefilmpje is getoond. De geplaatste af-
beeldingen komen uit de (ruwe) schetsvisie van 
Niels Feddema.

We zijn nu toegekomen aan het moment om te 
toosten. Ik spreek, mede namens mijn medebe-
stuursleden, de wens uit dat 2023 een mooi jaar 
mag worden met veel geluk, succes en gezondheid 
voor iedereen en uiteraard met veel sportiviteit!
Daarop wil ik graag met u het glas heffen. 
Proost!

Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)
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Ve r s l i n g e r d  a a n  h e t  N o o r d e n

De charme van ’t Wad delen met vrienden 
en familie? Stuur een kaart!

N e t  e v e n  ‘ W a d  a a n s ! ’  O n l i n e  t e  b e s t e l l e n : 
noo rdp roof.n l/p roduc t - ca tego r i e/ans i ch tkaa r ten

Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl
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Ons leveringsprogramma:Ons leveringsprogramma:
Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen 
Werktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturenWerktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturen
Mestsystemen Hogedrukreinigers WeideafrasteringMestsystemen Hogedrukreinigers Weideafrastering
Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen 
Hydrauliek Hydrauliek 
Constructiewerk Constructiewerk 

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

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

LMB RUTGERS BEDUM



IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

www.plus.nlOpeningstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Jeroen Juch | Grotestraat 13 | 9781 HA Bedum | T: 050 301 04 81 |

Gratis parkeren Gratis WiFi/PlusBedum
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V

VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t GemeentehuisHotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum  -  050 301 22 13 - info@hotelbedum.nl  -  www.hotelbedum.nl

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

       cars4allbedum            @Cars4all1

Lid van:

incl. 3 jaar

all-in garantie!

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

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

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

Bij Cars4all krijgt u Bij Cars4all krijgt u 

de laagste prijs garantie!*

*  Laagste prijsgarantie geldt alleen voor monterende bedrijven, webshops zijn hierbij uitgesloten.
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Wel, die zijn er niet veel meer in Nederland. Te-
genwoordig moeten verdedigers vooral mee kun-
nen voetballen. De opbouw is hun belangrijkste 
taak geworden, daar waar vroeger die spijkerharde 
mannen de bal zo snel mogelijk inleverden bij een 
medespeler.

Volgens mij is de kunst van het verdedigen lang-
zaam vernietigd in ons voetbalgekke landje. Wij 
houden van aanvallend voetbal, van opkomende 
backs en inschuivende centrale verdedigers, van zo 
een man meer creëren op het middenveld en over 
veel schijven een scoringskans creëren.

In dit land hebben veel clubs keeperstrainers, 
spitsentrainers en inspanningsfysiologen. Logisch, 
want aanvallers moeten getraind worden op pas-
seren en scoren, middenvelders op het door-dek-
ken en de passing en verdedigers ………… tja op 
verdedigen. Dat is toch het belangrijkste voor een 
verdediger. Wanneer je een doelpunt voorkomt 
dan hoeven je aanvallers een doelpunt minder te 
maken om te winnen. Hou de achterdeur dicht, 
dan hoef je bij de voordeur minder hard te ‘lopen’.

Wij vinden verdedigen niet mooi, maar voor de Ita-
lianen is verdedigen een kunst. Voor Italianen is 
het voorkomen van tegendoelpunten een als het 
luisteren naar de beste Italiaanse opera’s. Italianen 
spelen compact en houden de ruimtes achterin 
klein, maar kunnen daarnaast razend snel omscha-
kelen.

Is dan de Italiaanse manier van verdedigen dé op-
lossing voor ons landje? Misschien niet, maar dat 
we echte verdedigers meer moeten waarderen in 
Nederland staat voor mij als een paal boven water.

Bij SV Bedum 3 hebben we ook zo’n type ouder-
wetse verdediger. Zo één die niet zomaar aan de 
kant gaat. Zo één die lol heeft in het demonteren 
van zijn tegenstander.  Helaas is deze verdediger 
voorlopig uitgeschakeld. Zelfs de meest robuuste 
verdedigers raken geblesseerd.
Ivar Bonder liep onlangs een dubbele beenbreuk 
op en mag na een operatie en een kleine week 
in het ziekenhuis herstellen en beginnen aan zijn 
revalidatie. 

Een week na zijn beenbreuk liet Ivar zien dat hij 
niets ontziend is. In een rolstoel hielp hij als trai-
ner/coach zijn manschappen van JO17-2 aan een 
grote overwinning. Voor mij ben je dan uit het 
goede hout gesneden. Hopelijk zien we jou in de 
toekomst weer aanvallers slopen Ivar.

Laten wij verdedigen nu eens weer echt als een 
kunst zien en weer waardering tonen voor zo’n ou-
derwets type die lachend zijn tegenstander onder 
het (kunst)gras moffelt. Heel misschien winnen wij 
dan nog eens een EK of WK.

Rigte Jan ten Kate. 

VERDEDIGERS
Kent u ze nog? Die spijkerharde mannen die niets schuwden om hun tegenstan-

ders af te stoppen? Die robuust uitziende kerels die niets ontziend en met een 

lach op hun gezicht hun tegenstanders doormidden zaagden? Die spelers die 

luisterden naar illustere namen als Theo Laseroms, Rinus Israël, Wim Suurbier 

en Jaap Stam.



Uw perspectief in olievoorziening



Uw perspectief in olievoorziening

Full Service ICT Bureau.
Anura









Ontwerp

Ontwikkeling

Maatwerk

Concepting





Websites Apps

Contact
info@anurawebdevelopment.nl

(050) 737 0329

Industrieweg 14, 9781 AC Bedum

Stationsweg 41

9781 CG BEDUM

T.  (050) 301 30 36

E.  info@russchen.org



Molenweg 5 • 9781 GL  Bedum
050-211 53 81

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

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 20 850 495
www.optimaaldesign.nl

Ontwerp en opmaak van o.a.
Brochures -  Magazines - Flyers - Nieuwsbrieven - etc.
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GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop 
alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken

• Lektuur
• Wenskaarten
• Kalenders
• Lotto / Toto / Krasloten
• Ticket-box

De Gele Klap, uw adres voor:

'Opvallend Natuurlijk'
Molenweg 1c  9781 GL Bedum

050-3012382

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

Kapelstraat 1, 2 & 2b 
9781 GK 
Bedum

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

tel: 050-3010375

Molenweg 5, 9781 GL Bedum
Telefoon: 050 301 2651

Grotestraat 2 • 9781 HC Bedum
Tel 050 3012213 • Fax 050 3014410

Info@hotelbedum.nl • www.hotelbedum.nl

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

050 - 30 13 775
www.dijkbelgamakelaardij.nl

050 - 30 16 153
www.dijkbelga.nl

makelaardij>

>
Chris Slager

050 820 09 35

www.chrisslagermakelaardij.nl

Openingstijden:
Do.   13.00-18.00
Vr.    13.00-20.00
Zat.  10.00-17.00
En op afspraak.

2021RondomDeBruggen-A4FC.indd   1 01-09-21   19:18

Molenweg 22 - 9781 GM Bedum
050-3013775 - bedum@riantmakelaars.nl



HOUTHANDEL HARKEMA

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

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

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

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

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

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

Erkend dealer van:

5.500 m2 
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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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Vijf mannen en drie vrouwen van de afdeling Walking 
Football voltooiden met succes de reanimatiecursus

WALKING FOOTBALL

In januari hebben 8 Walking Footballers/sters een reanimatiecursus 

gevolgd bij Anno Bulthuis in Bedum.

Vijf jaar geleden hebben ook al enkele leden van 
deze afdeling een reanimatiecursus gevolgd. De ken-
nis en inzichten veranderen in loop van de jaren iets; 
daarom was het nuttig om deze cursus te herhalen 
of nieuw te volgen. De overige Walking Footballers 
zullen door deze “specialisten” op een goed moment 
worden bijgepraat om, in het geval er daadwerkelijk 
gereanimeerd moet worden, de zaken goed op elkaar 
af te stemmen. Het is namelijk niet alleen het reani-
meren; op zo’n moment moeten er meerdere acties 
worden ondernomen. Ik denk hierbij aan het bellen 
naar 112, de ambulance/traumaheli opvang, de toe-
gang naar het terrein en het inlichten van de familie. 

Dit vraagt een goede afstemming en communicatie.
Bij de wekelijkse trainingen ligt het AED apparaat 
altijd al stand-by in de dug-out. Gelukkig hebben 
we in de afgelopen 8 jaar hier nog geen gebruik 
van hoeven te maken. Dit komt natuurlijk mede 
doordat de Walking Footballers/sters - leeftijden 
van 58 tot 77 jaar-  hun conditie behoorlijk op peil 
houden en goed naar hun lichaam luisteren. 
Hopelijk zal een reanimatie inzet ons de komende 
jaren ook bespaard blijven.

De coördinator WF,
Jan van Woudenberg



Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

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

Al meer dan 50 jaar
de expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

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














Bloemenhuis

Molenweg 1, 9781 GL Bedum, Tel. 050 - 3012382, bloemenhuisbalkema.nl

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

Ook uw adres voor o.a.:
• uitbouw
• opbouw
• kozijnen
• reparatie aardbevingschade
• keukens
• badkamers
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Op het spreekuur op woensdag komt een voetbal-
ler van 12 jaar in het gezelschap van de trainers 
Thijs en Ivar en de moeder op bezoek. De voet-
baller vertelt dat er sinds een flink aantal weken 
pijn in een hiel bij sporten is. Soms is er veel pijn, 
soms gaat het sporten prima. Er is geen directe 
aanleiding geweest en het voetballen kon tot nu 
toe steeds doorgaan. Het is een fanatieke voetbal-
ler, want naast de twee trainingen en wedstrijd bij 
SV Bedum, wordt er ook bij de KNVB getraind, ligt 
er een uitnodiging bij een voetbalschool en wordt 
er dagelijks in de pannakooi gespeeld.

Ik maak een top 5 van veel voorkomende klach-
ten en ga ze bij langs middels testen. Achillespees-
klachten, een botuitwas aan de hiel, een slijmbeur-
sontsteking en hielspoor worden zo uitgesloten. 
Een specifieke squeeze-test bevestigt de diagnose: 
de ziekte van Sever.

De ziekte van Sever is een aandoening, die bij 
2-16% bij actieve sporters van 8-15 jaar voorkomt. 
Botten groeien vanuit zogenaamde groeischijven 
en in het geval van deze aandoening worden er 
zoveel mechanische prikkels gegeven aan de groei-
schijf van het hielbeen, dat het tot een ontsteking 
leidt. 

Het beleid is verminderen van de belasting. In 
het verleden werd absolute rust voorgeschre-
ven, tegenwoordig is het advies om op geleide 
van de pijn te sporten. Daarnaast is het raad-
zaam om schoenen met meer schokdemping te 
gebruiken(kunstgrasschoenen) en lichte rekoefe-
ningen voor de achillespees te doen.

Terug naar de voetballer in kwestie. In het verhaal is 
te lezen dat er per week zo’n 8 voetbalmomenten 
zijn. Voorgesteld wordt om voorlopig de helft daar-

van te schrappen. Het is uiteraard aan de voetballer 
waar de keuze op valt. Een belangrijk leerproces, 
want prestatiesport staat of valt nu eenmaal bij het 
maken van de juiste keuzes. Het is een goede zaak 
dat deze beslissing gezamenlijk, dus met ouder en 
trainers, gemaakt wordt. Op deze manier leert een 
sporter goed te luisteren naar de signalen van het 
lichaam. Jongeren kunnen dat nog niet goed en 
spelen daardoor te lang met klachten door. Voor 
begeleiders geldt dat zij alert zijn op signalen dat 
de sporter het minder goed doet: loopt hij/zij nog 
symmetrisch, wordt er nog omgeschakeld, wordt er 
geen verstoppertje gespeeld op het veld en daarbij 
het “niet kunnen” niet verwarren met het “niet wil-
len”.

Rian Arends.

GEZONDHEIDSZAKEN: 

De ziekte van Sever
In de vorige “langs de lijn” heb ik verslag gedaan van het voorste kruisband-

letsel, een blessure die vooral voorkomt bij de oudere jeugd en senioren. 

Dit keer is er aandacht voor een blessure, die nogal eens voorkomt bij de jon-

gere jeugd: de ziekte van Sever.



Emmalaan 30
9781 EB Bedum

tel.: 050 - 301 24 12

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

Pearle Opticiens:
•  Gratis deskundige oogmeting door 

een gediplomeerde opticien

•  Grootste keuze monturen, glazen, 
contactlenzen en zonnebrillen

•  Al een enkelvoudige bril vanaf 30 euro en 
een multifocale bril vanaf 110 euro

•  Zichtgarantie: kosteloos nieuwe glazen 
als uw sterkte binnen 1 jaar verandert

•  Gratis opknapbeurt van uw bril

Grotestraat 15D, Bedum
Tel. (050) 207 33 46
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Sportief gezien kunnen we stellen dat Bedum 1, 
Bedum 2 en Bedum 4 nog volop kansen hebben 
om de titel te grijpen dit seizoen. Bedum 1 staat 
bovenaan in de eerste klasse. Het eerste verloor 
voor de winter weliswaar van Meedhuizen 1, maar 
zij staan op verliespunten nog steeds boven de 
concurrent. In april staat de clash tussen beide 
teams op het programma. T.z.t. zullen we daar 
nog voldoende over communiceren! Bedum 2 is 
verwikkeld in een driestrijd in de tweede klasse. 
Samen met DVC Appingedam en Futsal Winsum 
wordt er gestreden om de titel. Bedum 2 staat op 
verliespunten tweede, maar is nog ongeslagen. In 
de laatste fase van de competitie treffen alle drie 
de teams elkaar nog, dus dat belooft spektakel! 
Tenslotte is Bedum 4 nog ongeslagen in de derde 
klasse. De ploeg blijft haar wedstrijden winnen en 
lijkt vooral rekening te moeten houden met Warf-
fum 1. Op 24 februari treffen de teams elkaar voor 
het eerst dit seizoen; komt dat zien! 

In december 2022 werd voor het eerst het SV 
Bedum zaalvoetbalfeest georganiseerd. Het feest 
werd gehouden in Hotel ‘t Gemeentehuis in Be-
dum. Na het openingswoord van de coördinator 
werd er kort stilgestaan bij de veertigste verjaardag 
van keeper Evert Everts. Daarna werden de toe-
komstplannen voor het zaalvoetbal in Bedum ge-
presenteerd aan c.a. 60 zaalvoetballers. Vervolgens 
ging de tap open en het volume van de muziek 
omhoog! 

SV Bedum 4 heeft onlangs de nieuwe presenta-
tiepakken in ontvangst kunnen nemen. De pakken 
zijn mogelijk gemaakt door NEBO Makelaars. Wij 
zijn blij met deze mooie sponsor en wensen SV 
Bedum 4 veel plezier van de nieuwe kleding! 

Futsal SV Bedum blikt 
terug en kijkt vooruit

De afgelopen periode is er weer het nodige gebeurd in de zaal bij SV Bedum. Ver-

schillende teams zijn (op het moment van schrijven) nog steeds in de running voor 

een kampioenschap. Daarnaast werd er voor de jaarwisseling voor het eerst een 

zaalvoetbalfeest georganiseerd, zijn er commerciële ontwikkelingen en hebben we 

een praktische mededeling!

2023-2024
Tenslotte een praktische mededeling: achter de 
schermen wordt er alweer hard gewerkt aan het 
seizoen 2023-2024. In welke opzet het zaalvoetbal 
in 2023 georganiseerd is, weten we nog niet. Ie-
dereen hoort echter in de wandelgangen veel over 
mogelijke nieuwe teams. In Bedum hebben we te 
maken met een beperkte capaciteit in onze sport-
hal. Wij verzoeken daarom teams, die willen zaal-
voetballen in 2023-2024, om dit zo snel mogelijk 
schriftelijk kenbaar te maken bij de zaalcommissie. 
Wij beschikken over ruimte, maar die is niet on-
eindig. Wij verlenen voorrang aan onze bestaande 
teams in het schema en hanteren verder het princi-
pe “vol = vol”. Mailen kan naar futsal@svbedum.nl



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

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

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

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

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

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

AANMELDINGSFORMULIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VRIENDEN VAN PAARS
VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

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

✃

SVB vrienden van paars-nw.indd   1 03-06-15   11:44
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SPONSOR AAN HET WOORD

Houthandel Harkema
Het credo is ‘klantgericht en optimale service’. Dit is vele jaren geleden bedacht, 

maar geldt nog altijd, zegt Bennie Wiersum. Samen met zijn zoon Raoul is hij eige-

naar van Houthandel Harkema. Bennie was eerst werknemer van dit bedrijf, dat hij 

in 1989 overnam. Raoul maakte zijn entree in 2021.

Vader en zoon hebben een duidelijke taakverde-
ling. Bennie houdt zich vooral bezig met verkoop 
en administratie, terwijl Raoul meer op locatie 
werkt. Hij kan breed ingezet worden, maar van-
wege de grote vraag naar overkappingen in de tuin 
of aan het huis, is dat nu hun grootste specialiteit. 
En daar zijn ze druk mee. Ze maken lange dagen. 
Zodra het voorjaar begint en het is langer licht, 
neemt de vraag toe. Bennie komt van de boerderij 
en werkte in de zomermaanden in de houthandel. 
Hij ziet zichzelf na een technische opleiding en de 
middelbare landbouwschool als een autodidact in 
deze handel. Raoul is opgeleid als timmerman.

‘Je werk is je reclame’
Elke dag is anders en onvoorspelbaar. Dat maakt 
het vak aantrekkelijk, vinden beiden. Ze werken 
niet bewust aan het vergroten van naamsbekend-
heid. Dat gaat namelijk vanzelf, ‘je werk is je re-
clame’. De gangbare houtsoorten, zoals hardhout, 
vuren, Douglas en grenen, worden het meest ver-
kocht. Via een tussenpersoon kopen ze dit hout in-
ternationaal in. In de stellingen liggen diverse plan-
ken, palen en latten op voorraad, maar daarnaast 
bieden ze ook picknicktafels, zandbakken, bloem-
bakken en diverse tuinschermen aan. Raoul hoopt 
in de toekomst het bedrijf over te kunnen nemen, 
want Bennie komt misschien ooit op een punt, dat 
hij het rustiger aan wil doen. Die indruk wordt nu 
nog niet gewekt, hij blijft enthousiast. ‘Ik vind het 
gewoon nog mooi om te doen.’ 

Bitterbal
Over een band met SV Bedum is Bennie duidelijk: 
‘Ik lees het magazine.’ Bij Raoul is er sprake van een 
diepere verbinding. Hij laat regelmatig zijn gezicht 
zien op het sportpark. Zelf heeft hij ook tot twee 

jaren terug gevoetbald in een seniorenelftal. Hij geeft 
zijn positie in het veld glimlachend prijs: ‘Ik stond 
op elke gewenste plek, maar ben nooit ontdekt.’ Nu 
draagt hij zijn steentje bij in de derde helft. Verder 
is hij een fitnessfanatiekeling met kickbokservaring. 
Bennie is niet van het sporten. Hij heeft nooit ge-
voetbald, maar doet wel aan bitterbal, grijnst Raoul.

Houthandel Harkema
Verbindingsweg 20 
9781 DA  Bedum 
050 3012321 
info@harkemabedum.nl
www.harkemabedum.nl

Tekst Ineke van Zanten





www.hoeksemaschilders.nl
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Vertrouwenspersonen?  Even voorstellen!
Als je het over vrijwilligerswerk hebt binnen de vereniging, dan wordt er 

meestal gedacht aan trainers, leiders, kleding, onderhoud, bestuurders, 

scheidsrechters, kantine, activiteiten enzovoort. We staan er niet bij stil 

dat de vereniging nog een belangrijke vrijwilligersfunctie kent, namelijk 

die van vertrouwenspersoon. 

Binnen een vereniging kunnen zich situaties voor-
doen, waarbij iemand zich bijvoorbeeld niet prettig 
of niet veilig voelt. Het is belangrijk dat je in een 
dergelijke situatie kunt terugvallen op een vertrou-
wenspersoon. De vertrouwenspersoon is vooral 
een luisterend oor en helpt mee om te zoeken naar 
mogelijkheden om een bepaalde situatie op te los-
sen. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen om 
bijvoorbeeld een klacht in te dienen bij de vereni-
ging of bij andere instanties. Gewoon even praten 
met de vertrouwenspersoon kan natuurlijk ook. 

Wessel Hoekzema is voor een periode van 6 jaar 
de vertrouwenspersoon geweest van onze club. 
In die periode werd er ongeveer 3 à 4 maal per 
jaar van zijn diensten gebruik gemaakt. Volgens 
Wessel betroffen dat meestal meldingen vanuit 
ouders, die in goed overleg met de jeugdcommis-
sie zijn opgepakt. Altijd met de insteek om tot een 
oplossing te komen. Wij zijn een grote vereniging 
en het zou utopisch zijn om te verwachten, dat er 
binnen onze vereniging geen sprake is van pest-
gedrag. Dergelijk gedrag kan leiden tot vervelende 

Van links naar rechts Gert van Ginkel, Wessel Hoekzema en Patricia Posma.
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Vertrouwenspersonen?  Even voorstellen!
situaties, waarbij de vertrouwenspersoon na een 
melding achter de schermen en in vertrouwen 
zijn/haar werk kan doen. De vertrouwenspersoon 
gaat uiteraard niet over teamindelingen. Na 6 jaar 
lang op deze wijze zijn werk te hebben gedaan, 
heeft Wessel laten weten te stoppen in de functie 
van vertrouwenspersoon. Op de algemene leden-
vergadering in november 2022 is Wessel bedankt 
voor zijn goede en belangrijk werk. 

Gelukkig zijn Gert van Ginkel en Patricia Posma 
bereid gevonden om de functie van vertrouwens-
persoon over te nemen. Ja, jullie lezen het goed. 
Er valt iets te kiezen. Laten we er met elkaar aan 
blijven werken om de vertrouwenspersonen “wer-
keloos” te houden, maar mocht zich onverhoopt 
een meldingswaardige situatie voordoen, dan be-
paal jij bij wie je melding doet. Gert en Patricia 
zijn daarvoor via een speciaal (persoonlijk) e-mail-
adres (zie de wegwijzer) te bereiken. Het wordt 
tijd dat ze zich gaan voorstellen:  

Patricia Posma
Een aantal mensen kennen mij, want ik ben be-
trokken als sportpedagoog in opleiding bij SV Be-
dum. En ik ben ook gevraagd om als vertrouwens-
persoon te acteren binnen de vereniging. 
Dat is natuurlijk helemaal goed. Er komen steeds 
meer meiden en vrouwen hier voetballen en dan 
is het niet meer dan logisch, dat er een vrouwe-
lijke vertrouwenspersoon betrokken is.

Ik ben geboren in Groningen en heb van mijn 24e 
tot en met mijn 50e op het Hogeland gewoond. 
Daarna ben ik met de kinderen weer naar de stad 
verhuisd, maar het platteland bleef trekken. Met 
mijn man Jan hebben we een huis gevonden in 
Bedum, waar we alweer 4 jaar wonen. Samen 
hebben we 9 kinderen en inmiddels 4 kleinkinde-
ren. Een gezellig komen en gaan van allemaal. Jan 
werkt in het Martini ziekenhuis als sportcardioloog 
en ik werk in Drachten op het voorgezet speciaal 
onderwijs. Mijn voorliefde voor sport is gekomen 
via de kinderen. Twee kinderen hebben op hoog 
niveau wedstrijd gezwommen en mijn jongste 
zoon heeft op redelijk hoog niveau gebasketbald. 
Vanaf die tijd ben ik een diehard fan van Donar, 
de basketbalclub van Groningen. Ik ga naar alle 
wedstrijden en naar de meeste uitwedstrijden. En 
regelmatig ga ik naar de FC, want Jan is betrokken 

als sportcardioloog bij de club; evenals bij Donar 
trouwens. Ik hoop voor de sporters van SV Bedum 
iets te kunnen betekenen, in pedagogisch opzicht 
en als vertrouwenspersoon.

Gert van Ginkel 
Ik woon inmiddels al weer bijna 25 jaar in Bedum. 
De ouderen onder de leden kennen mij misschien 
nog van de tijd, dat ik als speler van het eerste elf-
tal van Omlandia in Ten Boer de ballen probeerde 
tegen te houden. Voor de jongeren zal het mo-
gelijk hooguit een gezicht zijn welke wel eens op 
ons sportpark is begroet. Ik ben gelukkig getrouwd 
met mijn Stefanie en vader van 3 inmiddels vol-
wassen zonen Jonas, Florian en Lennart en sinds 
kort trotse opa van Rosie. Florian en Lennart heb-
ben ook jarenlang gevoetbald bij de SV Bedum. 
In mijn vrije tijd ben ik veelal met de racefiets on-
derweg en de zomervakantie wordt al een aantal 
jaren ingevuld met fietsvakanties naar o.a. Wenen 
en Rome. Mij is gevraagd één van de vertrouwens-
personen te willen worden binnen de SV Bedum. 

Ook binnen een voetbalvereniging kan ongewenst 
gedrag voorkomen en derhalve is het goed, dat 
mocht daar sprake van zijn, er een aanspreek-
punt is, die discreet een klacht kan aanhoren en 
probeert tot een oplossing te komen. Vanuit mijn 
ervaringen en werkzaamheden in het onderwijs 
denk ik een goede invulling te kunnen geven aan 
de functie van vertrouwenspersoon. Naast mijn 
docentschap ben ik als mentor en studieloop-
baanbegeleider eerste aanspreekpunt voor de stu-
dent en vinden de nodige vertrouwelijke gesprek-
ken plaats. Graag wil ik in de hoedanigheid van 
vertrouwenspersoon ook binnen SV Bedum een 
aanspreekpunt zijn als het gaat om meldingswaar-
dig (ongewenst) gedrag en op deze wijze mede 
invulling geven aan een veilig voetbalklimaat.



 dames- en herensalon

 050 301 2366
okehairstyling.nl

Grotestraat 22
9781 HC Bedum



Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066
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Wie is er niet
Gek op bloemen!?!

Ze geven energie, maken je vrolijk en 
zijn de lekkerste verslaving. Bloemen 
en planten zijn bij uitstek geschikt om 
jezelf eens lekker te verwennen. Je 
vindt bij de bloemist een winkel vol 
sfeer, keus en kwaliteit. Maar nog 
veel meer dan dat!

Dit Gek op bloemen! Spaarplan 
bijvoorbeeld, waarmee je tot maar 
liefst € 5,- gratis bloemen en planten 
kunt sparen! Bij iedere aankoop ter 
waarde van € 5,- krijg je een stempel.

Door het handige formaat past hij 
makkelijk in de portemonnee, je hebt 
hem dus altijd bij de hand!

Stationsweg 21, Bedum
050 - 301 33 51

Duroflame Pelletkachels
Verbindingsweg 17 
9781 DA Bedum

T 050 364 68 28
E info@duroflame.nl
www.duroflame.nl

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

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

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

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

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7
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KLAVERJASSEND 2022 UIT
In seizoen 2022-2023 zijn we begonnen met 5 
avonden zonder dat er avonden uitvielen door vi-
russen. De opkomst was redelijk stabiel met 32 
kaarters. Bij de kerstklaverjasavond konden we 40 
deelnemers inschrijven, een mooi resultaat. Voor de 
competitiespelers begint de ranglijst al wat vorm te 
krijgen. In november had Inge Groeneveld het beste 
van het spel en was Hans Schotanus op 16 pun-
ten 2e. In december speelde Cor Boer een hoofdrol, 

hij werd met ruime voorsprong nummer 1. Bij het 
kerstklaverjassen ging Henk Poelstra er met de 1e 
prijs vandoor. Jack Wijkstra en Kees Kaspers wer-
den verdienstelijk 2e en 3e. We gaan nu op voor het 
eindspel van de competitie. Maar er kan natuurlijk 
ook altijd nog worden meegedaan voor de dagprij-
zen. De volgende kaartavond is 10 maart 

De klaverjascommissie.

Uitslag 11 november 2022
1 Inge Groeneveld 5674
2 Hans Schotanus 5658
3 Jack Wijkstra 5469
4 Elibert Schollema 5447
5 Tonnie Koopman 5414
6 Aukje Mulder 5146
7 Marcel Kuipers 5136
8 Margien Kuipers 5118
9 Benny Kuipers 5105
10 Henk Poelstra 5064
11 Appie Stuivenberg 5028
12 Kees Kaspers 4985
13 Commissie Jitze en Johan 4896
14 Jan Smit 4871
15 Kor Boer 4819
16 Anita Hartsema 4788
17 Bart de Vries 4772
18 John Nuis 4682
19 Commissie Wim Oosterloo 4611
20 Ebel Norden 4553
21 Wessel Hoekzema 4508
22 Jo Hoeksema 4491
23 Jeanette Nuis 4475
24 Joop Weening 4446
25 Siegard Berends 4425
26 Ger Bolhuis 4386
27 Wim Stolwijk 4353
28 Jan de Blecourt 4287
29 Anke Bijma 4262
30 Johan van Dijken 3896
31 Stef Klugkist 3828
32 Kees Mulder 3825

Uitslag klaverjassen  2 december 2022
1 Cor Boer 6351
2 Duut Knol 6011
3 Kees Mulder 5518
4 Anita Hartsema 5492
5 Marcel Kuipers 5492
6 Benny Kuipers 5375
7 Bart de Vries 5268
8 Anke Bijma 5094
9 Wim Stolwijk 4947
10 Tonnie Koopman 4923
11 Wessel Hoekzema 4868
12 Ger Bolhuis 4861
13 Henk Poelstra 4805
14 Tonnie Bonder 4765
15 Aukje Mulder 4726
16 Margien Kuipers 4700
17 Jan de Blecourt 4688
18 Jack Wijkstra 4666

19 Kees Kaspers 4607
20 Siegard Berends 4600
21 John Nuis 4560
22 Ebel Norden 4531
23 Harm van der Giezen 4212
24 Elibert Schollema 4112
25 Jeannet Nuis 4084
26 Inge Groeneveld 4002
27 Jan Smit 3923
28 Gert Kamphuis 3779

Uitslag Kerstklaverjassen 23 december 2022
1 Henk Poelstra 6397
2 Jack Wijkstra 6152
3 Kees Kaspers 6003
4 Harm van de Giezen 5649
5 Ailke van Dijken 5411
6 Carina Oosterloo 5394
7 Harrie Rozeboom 5346
8 Aukje Mulder 5327
9 John Nuis 5287
10 Bennie Kuipers 5221
11 Elibert Schollema 5165
12 Tonnie Koopman 5152
13 Duut Knol 5063
14 Henk Alsema 5036
15 Hans Schotanus 5025
16 Bart de Vries 4986
17 Kor Boer 4912
18 Ebel Norden 4871
19 Anita Hartsema 4832
20 John Rozeboom 4785
21 Jan de Blecourt 4700
22 Ronald Jansen 4672
23 Marcel Kuipers 4659
24 Anke Bijma 4561
25 Richard Klugkist 4557
26 Wessel Hoekzema 4523
27 Henk Klugkist 4480
28 Johan van Dijken 4412
29 Rudolf Dijkstra 4408
30 Feiko Iwema 4374
31 Jeanette Nuis 4357
32 Carlijn Oosterloo 4258
33 Bert Bel 4205
34 Margien Kuipers 4135
35 Albert Stuivenberg 4014
36 Inge Groeneveld 4010
37 Stef Klugkist 4009
38 Kees Mulder 3800
39 Gerrie Westerhof 3800
40 Jan Smit 3692



Interview met HENK HOITING
Inmiddels 68 jaar, dus pensioengerechtigd maar nog wel op kleine schaal 

actief voor mijn bedrijf Hoiting Advies en als hoofdsurveillant aan de Han-

zehogeschool.  Geboren en getogen in het Noorden, waar ik ooit een 

doctoraal sociologie behaald heb aan de RUG. Later gecertificeerd finan-

cieel planner geworden. Woonachtig in Zuidwolde, iets boven Groningen. 
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Ik ben ongehuwd, maar heb wel twee kinderen en 
sinds kort een kleindochter. Naast mijn werk ben ik 
politiek actief geweest als burgerlid van Provinciale 
Staten van Groningen, raadslid van de gemeente 
Bedum en lid van het algemeen bestuur van water-
schap Noorderzijlvest.   

Ben je actief (geweest) in het voetbal? 
Vanaf mijn negende tot mijn vijftigste jaar heb ik 
gevoetbald, zowel in KNVB-verband als in “wilde” 
competities. Nadat ik gestopt was met voetballen 
heb ik mij gewijd aan de arbitrage en nog steeds 
ben ik als scheidsrechter actief voor de vereniging 
in mijn dorp en voor de KNVB, al kondigen knie-
klachten het eind van die carrière aan. 
Begin deze eeuw ben ik een aantal jaren penning-
meester geweest van die plaatselijke vereniging; 
vv Noordwolde. Nadien heb ik de vereniging ach-
ter de schermen ondersteund door het bestuur te 
adviseren, acties te organiseren en de leden- en 
financiële administratie te verzorgen.  
In 2012 ben ik toegetreden tot het bestuur van dis-
trict Noord van de KNVB, met competitiezaken in 
de portefeuille. In die functie heb ik meegewerkt 
aan de totstandkoming van het ledenraadsmodel 
en toen dat model geïmplementeerd werd, ben ik 
als vertegenwoordiger van kieskring 3 lid gewor-
den van de ledenraad. In 2018 ben ik door “mijn” 
verenigingen herkozen.  

Wat is je relatie met de sport in jouw woonomge-
ving? 
Naast de eerder genoemde taken bij vv Noordwol-
de onderhoud ik contact met bijna alle ca. honderd 
verenigingen in mijn kieskring. Als hun vertegen-
woordiger in de ledenraad communiceer ik niet al-
leen per e-mail met mijn clubs over wat er speelt 
binnen de bestuurlijke organisatie van de KNVB 
en hoe ik daar tegenaan kijk, maar ga ik ook we-

kelijks op bezoek bij verenigingen, zowel klein als 
groot en zowel de hoogst als de laagst spelende. 
Daardoor haal ik niet alleen de informatie op, die 
ik nodig heb om goed te kunnen functioneren als 
ledenraadslid, maar weten mijn clubs ook wie hun 
vertegenwoordiger is en waar ze terecht kunnen 
met allerlei zaken die met KNVB-beleid te maken 
hebben. Kortom, ik ben de schakel tussen de ver-
enigingen en scheidsrechters in kieskring 3 en de 
organisatie in Zeist. 

Waarom wil jij ledenraadslid worden en hoeveel 
tijd zou je willen besteden aan je ledenraadschap? 
In de eerste plaats wil ik mijn lidmaatschap van 
de ledenraad prolongeren om nog twee jaar 
(dan moet ik helaas stoppen) de verenigingen en 
scheidsrechters in mijn kieskring goed te vertegen-
woordigen. Een belangrijke reden om het huidige 
ledenraadsmodel in te voeren, was de doelstelling 
om de kloof tussen de KNVB en de leden te verklei-
nen. Uit de reacties van mijn verenigingen maak ik 
op dat ik daar goed in geslaagd ben.
Mijn verenigingen weten inmiddels dat een le-
denraadslid invloed kan uitoefenen op het be-
leid van de KNVB. De communicatie met de clubs 
en scheidsrechters kost veel tijd, maar die heb ik 
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voldoende. De afgelopen jaren heb ik alle leden-
raadsvergaderingen, werkconferenties en bijna alle 
vergaderingen van de commissies waar ik deel van 
uitmaak(te) bijgewoond. Daarnaast bezoek ik elk 
weekend één of twee wedstrijden om contact te 
hebben met bestuurders van verenigingen.  
Daarnaast wil ik nog graag twee jaar lid blijven van 
de ledenraad om nog enkele lopende dossiers tot 
een goed einde te brengen en om enkele wensen 
ter verbetering van de voetbalwereld te realiseren. 
In die twee jaar ga ik tevens werken aan het zoe-
ken naar en inwerken van potentiële opvolging. 

Waarom ben jij geschikt als ledenraadslid en waar 
ben je vooral goed in? 
Door mijn activiteiten voor vv Noordwolde en als 
scheidsrechter sta ik met de “poten in de klei” en 
weet ik tot in detail wat er speelt in de wereld van 
het voetbal. Door de contacten met de clubs in mijn 
kieskring weet ik welke behoeften er leven en hoe 
de KNVB daar rekening mee zou kunnen houden. 
Doordat ik vele jaren actief ben binnen de voetbal-
bond, weet ik goed hoe de organisatie werkt en 
de hazen in Zeist en Zwolle lopen. Tenslotte weet 
ik door mijn politieke ervaring en mijn communi-
catieve vaardigheden hoe ik onderwerpen op de 
agenda kan krijgen om doelen te realiseren. 

Waar ben jij trots op wat je hebt bereikt in de sport 
of bij jouw sportclub? 
· Door te lobbyen bij de gemeenteraad LED- ver-

lichting rond het speelveld van vv Noordwolde 
gerealiseerd. 

· De onderwerpen die ik de afgelopen jaren op 
de agenda gekregen heb van de KNVB, zoals de 
versnelde ambitie om scheidsrechters te wer-
ven en te behouden. 

· De manier waarop ik de kloof tussen Zeist en 
de verenigingen in mijn kieskring heb weten te 
overbruggen.  

Onlangs is het KNVB Strategisch Plan 2022 – 2026 
gepresenteerd. Wat vind jij het belangrijkste aan dit 
plan en waarom? 
Naast de ambitie om veel scheidsrechters op te 
leiden en te behouden, spreekt met name de aan-
dacht voor maatschappelijke rol van het voetbal 
mij aan. De ontwikkelingen in de samenleving zie 
je terug in het voetbal. Maar door veel aandacht 
te schenken aan zaken als respect voor elkaar en 
acceptatie van elkaars eigenschappen en fouten, 
kan het voetbal niet alleen de maatschappij vol-
gen, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen 
op positieve wijze beïnvloeden; de voetbalcultuur 
zodanig bijsturen dat die een voorbeeldige werking 
heeft op de samenleving.
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FUTSAL SPONSOREN

FrieslandCampina
Melk is de basis van alles wat we doen bij FrieslandCampina. Elke dag voor-
zien we miljoenen consumenten wereldwijd van waardevolle voedingstof-
fen uit melk. Niet alleen via melk zelf, ook met allerlei zuivelproducten zoals 
yoghurt, kaas, kindervoeding en desserts, producten voor de professionele 
markt, waaronder room- en boterproducten, ingrediënten en halffabricaten 
voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de 
farmaceutische sector. Op de productielocatie in Bedum maken we, samen 
met circa 300 medewerkers, (biologische) kaas en kindervoeding.
www.frieslandcampina.com

Lucse Pakketten
Wij van Lucse Pakketten helpen, denken mee en ontzorgen bedrijven met 
het samenstellen en verzorgen van kerstpakketten. Deze kerstpakketten 
worden gevuld met etenswaren die lokaal zijn ingekocht met als aanvulling 
producten die gepersonaliseerd zijn met het logo van uw bedrijf! Wanneer u 
wensen heeft, zullen wij altijd meedenken en samen een oplossing vinden.
www.lucsepakketten.nl

’t Golden Fust 
In de afgelopen jaren is ’t Golden Fust uitgegroeid tot één van de gezellig-
ste kroegen van Groningen. Van maandag tot en met donderdag is er voor 
studenten geen mooiere plek te bedenken om te drinken, te dansen en te 
feesten dan ’t Golden Fust. Op vrijdag en zaterdag mengen studenten, stad-
jers en veel groepen van buiten de stad Groningen zich om helemaal los te 
gaan! Een prachtige bar, heerlijke drankjes én de allerbeste hitjes.
 
Tandem Vormgeving & Bouwadvies
Tandem Vormgeving & Bouwadvies is een bouwkundig ingenieursbureau 
in de breedste zin van het woord. Sinds 2003 ontwerpen, adviseren en 
begeleiden wij projecten op het gebied van woning- en utiliteitsbouw in 
de drie noordelijke provincies. Ons bureau opereert vanuit Villa Bellevue in 
het Groningse Loppersum. Onze professionals leveren voor elke opdracht 
maatwerk en kwaliteit en zijn echte partners voor de opdrachtgever.
www.tandemvormgeving.nl

Sloepverhuur Groningen 
In een van onze open sloepen comfortabel genieten van al het moois wat 
de Groningse natuur u te bieden heeft? Sloepverhuur Groningen maakt 
het mogelijk! Onze sloepen geven u de ultieme vrijheid om diverse rou-
tes te varen over de Groningse wateren. Vanuit Onderdendam vaart u na 
een korte instructie ontspannen over de diverse wateren van het Groninger 
landschap. Ideaal voor een familiedag of als uitje met vrienden of collega’s.
www.sloepverhuuringroningen.nl

IJssel Technologie
Continu verbeteren, daar zijn we goed in bij IJssel. Je kunt het zelfs onze 
passie noemen. Wij verbeteren productieprocessen en -resultaten bij veel 
mooie opdrachtgevers. Altijd samen, als jouw partner in slimmer produce-
ren, en altijd aan de hand van het IJssel-model.
www.ijssel.com

HOOFDSPONSOR

SPONSOREN
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Jansen Schildersbedrijf
Wanneer U op zoek bent naar een schildersbedrijf in de regio Groningen Be-
dum en omstreken dan bent u bij schilders bedrijf Jansen aan het juiste adres. 
Wilt u verzekerd zijn van een stukje vakwerk op schilders gebied en een goede 
kwaliteit  ga dan naar schilders bedrijf Jansen Bedum samen met u komen wij 
tot het gewenste resultaat.
www.schildersbedrijfjansenbedum.nl

RAM Online Marketing 
RAM Online Marketing is jong en dynamisch! Met onze ongekende passie 
voor online marketing helpen wij ambitieuze bedrijven te groeien. Wij berei-
ken jouw doelgroep door de online zichtbaarheid én vindbaarheid van jouw 
bedrijf te verbeteren!
www.ram-marketing.nl

Jumbo Bedum 
Je bent van harte welkom bij Jumbo. Elke dag gaan we voor 100% tevre-
denheid: de beste service, het grootste assortiment én de laagste prijs. Onze 
vriendelijke medewerkers staan graag voor je klaar om je te verwelkomen in 
onze winkel. Bij Jumbo doen we er alles aan om te zorgen dat lekker én ge-
zond eten voor iedereen betaalbaar is.
www.jumbo.com

Installatiebedrijf Kramer
Installatiebedrijf Kramer staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en net-
heid voor cv, water en gas. Wij zijn werkzaam in Bedum en omstreken. Bent u 
toe aan een nieuwe ketel? Neem dan contact op met Installatiebedrijf Kramer!

Numan Assurantieadviseurs 
Wij zijn uw privé adres voor financiële zaken. Financiële dienstverlening is 
mensenwerk. Onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor u. Zij maken 
werk van een goed advies. Dat begint bij een gesprek om uw persoonlijke 
situatie te inventariseren. Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat 
voor u de best passende oplossing is.

De Smaaksensatie
Vanaf nu deel ik mijn passie voor wijnen en lekker eten met iedereen, dus ook 
met jou! Door mijn ervaring met mooie wijnen selecteer ik deze op druifsoort 
en jaargang. Door te proeven ontdek je jouw eigen smaakprofiel, door samen 
te proeven leer je wijn en elkaar kennen. Wijn verbindt en zorgt voor een ge-
zellige avond. Graag wil ik een bijdrage leveren aan een gezellige avond, met 
een ware smaaksensatie!
www.desmaaksensatie.nl

Fokkens BHV
Fokkens BHV is een bedrijf uit Bedum dat actief is in de branche van Bedrijfs-
opleiding en -training. Voor BHV cursussen ben je bij Fokkens BHV aan het 
juiste adres! 

Kooijmans Kalkvrij 
Kooijmans Kalkvrij, Dé oplossing voor zacht en kalkvrij water! Kooijmans Kalk-
vrij levert als enige installateur in Nederland een waterontharder middels een 
huurconstructie. U wordt volledig ontzorgt, heeft lage verbruikskosten en bent 
altijd verzekerd van zacht en kalkvrij water!
www.kooijmansinstallatietechniek.nl
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  Dakbedekking                         
   Zinkwerk 
   Onderhoud                    
   Renovatie 
   Nieuwbouw 

 

Tel 050-2600008           
www.dakmontagenoord.nl  

 

	

	

• 	Dakbedekking									 																
• 		Zinkwerk	
• 		Onderhoud																				
• 		Renovatie	
• 		Nieuwbouw	
	

Tel	050-2600008											
www.dakmontagenoord.nl	 	

	

 

 

 

 

 

 

BENT U OP ZOEK NAAR EEN AUTO DIE HELEMAAL BIJ U PAST? 
 

Dan kunt u bij ons terecht voor auto’s van verschillende merken en modellen. 
Inruil van uw huidige auto is ook mogelijk. 

 
Alle auto’s zijn APK gekeurd. 

 
Ook UW auto kunnen wij APK keuren. 

 
Bezoek onze site of bel voor informatie: 

www.jansenautos.nl 
tel.nr. 050-3643080 

 
Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur 

 
Verbindingsweg 44 A, 9781 DA Bedum 
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SPONSOR AAN HET WOORD

Oké Hairstyling
Als kind wist ze al vroeg dat ze later het kappersvak in wilde. Ze maakte haar 

dromen waar en dat ze nu eigenaresse is van kapsalon Oké Hairstyling, is de 

kroon op haar werk. 

In 2021 werd Krista Heun benaderd door toenma-
lig eigenaresse Karen Poelstra, met de vraag of ze 
interesse had om de kapsalon aan de Grotestraat 
22 in Bedum over te nemen. Krista kende de zaak 
goed, want zij had er al zeven jaren gewerkt, voor-
dat zij als kapster in Uithuizen aan de slag ging. 
Na goed overwegen besloot ze om het te doen en 
sinds november 2021 is ze eigenaresse van Oké 
Hairstyling. ‘Het was een roerig eerste jaar,’ aldus 
Krista. ‘We moesten in december dicht vanwege 
corona en in maart het jaar erop vierden we het 
25-jarig bestaan van de kapsalon.’ Met het gezin 
ernaast was het wel zoeken naar de juiste balans. 
Als ‘kersverse’ ondernemer komt er veel op je af. Je 
denkt na over de visie, of er iets moet veranderen 
en je maakt daar plannen voor. Ze is content met 
het vaste team om zich heen. Met Corry en Dinie, 
die al vanaf het begin werkzaam zijn in de kapsa-
lon. Deze dames zijn dit jaar al 26 jaar in dienst en 
dat zegt zeker iets over de goede werksfeer die er 
heerst. 

Krista is ondernemend en ontwikkelt zich graag. Zo 
is ze met haar team altijd op de hoogte van de 
nieuwste kleuren- en haartrends. Het aanbrengen 
van hairextensions mogen ze sinds kort ook toe-
voegen aan hun diensten. Het is mooi om te zien 
dat naast de vaste klanten, die al jaren trouw zijn 
aan hun zaak, ook nieuwe klanten hen weten te 
vinden. Door te vernieuwen breidt de klantenkring 
zich nog steeds uit.   

Sport
Krista vertelt dat ze in haar vrije tijd graag sport. 
Ze wandelt veel en wisselt yoga en pilates af met 
een lesje bodypump. ‘Fit blijven is belangrijk in ons 
werk’, geeft Krista aan. ‘Doordat je veel staat is het 
belangrijk om sterke spieren te hebben.’ De ont-
spanning die het haar geeft is ook een belangrijke 

reden dat ze graag tijd vrij maakt om te trainen of te 
wandelen. 

Met de overname van de kapsalon zette zij ook het 
sponsorschap bij SV Bedum voort. Ze vindt het be-
langrijk om sportverenigingen te steunen, zeker in 
tijden waarin de kosten voor iedereen erg hoog zijn. 
Zo draagt zij graag bij aan het Bedumer verenigings-
leven. 

Oké Hairstyling
Grotestraat 22
050-3012366 
info@okehairstyling.nl  
www.okehairstyling.nl

Tekst: Sandra Zijl
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Bedum JO19-1 begint uitstekend aan voorjaarsreeks 4de divisie 
Na een periode van drie weken rust en tijd voor familie en vrienden maak-

ten we ons als staf en spelers op voor de voorjaarsreeks; waar oefenwed-

strijden tegen WVV en Zuidhorn op het programma stonden, om daarna 

te starten in de voorjaarsreeks uit in Winsum. 

Als op 10 januari iedereen na de kerstdagen en 
de jaarwisseling de grasvelden van Bedum weer 
opzoekt, werken we aan onze doelstellingen voor 
het tweede gedeelte van de 4de divisie. Met maar 
liefst 6 nieuwe verenigingen is het een compleet 
nieuwe competitie geworden voor de mannen van 
de JO19-1 en daar moesten we ons uitermate goed 
op voorbereiden. 
Op zaterdag 14 januari werd helaas niet het vooraf 
gecommuniceerde affiche afgewerkt, maar moes-
ten we het opnemen tegen GVAV JO19-2. De man-
nen uit Winschoten hadden een paar dagen eerder 
laten weten niet in staat te zijn om het tegen ons 
als Bedum om te kunnen nemen. Gelukkig speel-
den de mannen in het paars zeer volwassen tegen 
het tweede team van de leeftijdsgenoten van Kar-
dinge. De mannen in het rood/blauw waren niet 
voorbereid op de omstandigheden en de kwalitei-
ten van de mannen uit Bedum. De Bedumers lie-
pen met een 13-0 overwinning na 70 minuten van 
het veld af. 

Een week later was de weerstand compleet anders. 
Op zaterdag 21 januari moesten de mannen uit Be-
dum aan de bak. Op bezoek in Zuidhorn trof het 
een zeer gemotiveerde ploeg. Helaas waren de Be-
dumers nog niet volledig overtuigd om het uiterste 

uit henzelf te halen, waardoor de mannen in het 
groen de Bedumers hard pijn deden in de rug van 
de achterhoede. Zuidhorn speelde vrij direct voor-
uit en creëerde op deze manier zeer veel kansen. 
Bedum verloor deze wedstrijd meer dan terecht 
van een gretiger en feller Zuidhorn, dat zich voor-
bereidde op de hoofdklasse. Hopelijk leren we als 
ploeg dat we eerst zelf een bepaald niveau moeten 
leveren, zodat we ook na afloop kunnen zeggen 
dat we verder zijn. 
Gelukkig hoefden we als trainers de spelers niet 
te motiveren voor de openingskraker in de vierde 
divisie. Hier was de tegenstander Winsum. De leef-
tijdsgenoten uit Winsum wonnen in de voorberei-
ding van het seizoen overtuigend van de mannen 
in het paars. Dat diende op de laatste zaterdag in 
januari toch anders te verlopen. De mannen in het 
paars domineerden in Winsum. Het had de volledi-
ge grip tijdens deze ontmoeting en creëerde vanuit 
zorgvuldige positiespel uitstekende kansen en liep 
met een overtuigende 0-4 overwinning met opge-
heven hoofd van het veld in Winsum. 

Een week later waren het de gasten uit Damwald, 
die voor de tweede keer in het seizoen op bezoek 
kwamen in Bedum. In de eerste ontmoeting waren 
het de bezoekers, die snel op voorsprong kwamen 
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en speelden met de mannen in het paars. Toen 
kwamen we als groep niet verder dan één doelpunt 
en dat was niet genoeg aangezien de bezoekers 
er twee wisten te maken. De tweede ontmoeting 
in Bedum was een compleet ander spelbeeld. De 
mannen in het paars voetbalden makkelijker dan 
de bezoekers en door een snelle prachtige treffer 
van de voetballende spits werd het een makkelijke 
middag. Nog voor rust leidden de mannen over-
tuigend de dans en rustten met een  3-0 overwin-
ning. Na de rust zette de Bedumse ploeg nog een 
keer aan en regende het kansen. Ondanks de hoe-
veelheid doelpogingen bleef het bij 4 tegen 0. Tot 
overmaat van ramp zag de doelman dat het niet 
lukte om het doel schoon te houden en moest hij 
toezien, dat de bezoekers in de slotfase met een 
eretreffer huiswaarts keerden. 
Als de tweede week van februari aanbreekt, maken 
de mannen in het paars zich op voor een busrit 
naar het vissersstadje Workum diep in Friesland. 
De Bedumers hadden zichtbaar last van de bus-
rit en waren minder overtuigend dan de eerdere 
twee ontmoetingen. Gelukkig waren het de man-
nen met de individuele kwaliteiten, die de jongens 
uit Bedum langs de tegenstander schoten en zo 
vertrok de jeugdige ploeg, ondanks goed veldspel 
met drie punten huiswaarts richting Workum.  

Met 9 punten uit drie wedstrijden lijkt de doel-
stelling van lijfsbehoud sneller gehaald dan in de 
najaarsreeks. Ik ben als trainer vooral zeer tevre-
den over de manier waarop we de eerste twee 
wedstrijden hebben gedomineerd. Ik zie een zeer 
sterke groep spelers steeds beter voetbalspelen en 
steeds makkelijker hun wedstrijden winnen. Ech-
ter was de wedstrijd uit in Workum ook een beeld 
waar je dan als trainer van schrikt. Deze wedstrijd 

was echt minder dan de vorige edities; echter als 
je deze slechte wedstrijden ook wint, kan het wel 
eens een prachtige tweede seizoenshelft worden. 
De komende 8 wedstrijden moet uitwijzen of we 
ons op een attractieve manier met zeer zorgvuldig 
positiespel snel veilig kunnen spelen in de vierde 
divisie. Ik ben als trainer vooral benieuwd of we te-
gen de leeftijdsgenoten uit Hoogezand, Olde Veste, 
GRC en Flevoboys voetballend meekunnen. Daar-
naast zal onze volwassenheid voornamelijk getest 
worden tegen Feanstars, WVV, Joure en Burgum. 
Hopelijk kunnen we met elkaar werken aan het 
verbeteren van ons veldspel en volwassenheid in 
het verdedigen om deze ploegen de juiste weer-
stand te bieden! De komende periode gaat ons ho-
pelijk een stuk verder brengen en ontwikkelen we 
ons zorgvuldig positiespel en onze volwassenheid, 
zodat we u als supporter een paar prachtige affiche 
uit de vierde divisie kunnen voorschotelen. 



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.

(Levens) Testament!

Begeleiding bij online hypotheek afsluiten. 

Belastingadvisering Particulieren.

Grotestraat 36  |  9781HD Bedum
Tel 050-5255040  |  bloemdekoraties@gmail.com

Grotestraat 36  |  9781HD Bedum
Tel 050-5255040  |  bloemdekoraties@gmail.com
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ASSURANTIËNSCHOLTENS
MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM  |  050 - 3012651  |  INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL  |  WWW.MKBZORG.COM

De Deimten 9
9747 AV Groningen
050 – 5712666

06 – 2344 4051
www.vd-plas.nl
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Trainingskamp Mannen 1 
Op vrijdag 6 januari begon voor ons de voorbereiding op de 2e helft van 

het seizoen. We vertrokken tegen de middag met bijna de gehele groep 

richting Ellecom, waar we dit weekend een trainingskamp zouden heb-

ben. 

Nadat we in Dwingeloo nog een kop koffie hadden 
genuttigd, kwamen we tegen een uur of 3 aan in 
het prachtige hotel in het oosten van het land en 
nadat we hadden ingecheckt, gingen we lopend 
naar het trainingsveld, dat achter het hotel lag om 
daar anderhalf uur te trainen. Gelukkig kon Robert 
Kwant na een lange blessure ook weer meetrainen 
en toen het half 6 was, werden de spullen opge-
ruimd en was het tijd om te douchen en daarna 
te genieten van het heerlijke eten dat ons werd  
geserveerd. Nadat we allemaal lekker hadden ge-
geten, gingen sommigen van ons zwemmen en of 
padellen en tegen 20.00 uur werd er koers gezet 
naar het café van het hotel om daar een pubquiz te 
spelen. Deze was georganiseerd door Rigte Jan en 
werd gewonnen door Jorrik, Robbin en Pierre en zo 
kwam er een einde aan de 1e dag.

Dag 2 begon om half negen met een ontbijt en 
daarna werd er koers gezet naar Varsseveld om 
daar tegen de plaatselijke trots te spelen. Hier was 
weer een heugelijke feit te melden, namelijk dat 
Jos Broekmans na 8 maand blessure leed zijn ren-
tree kon maken en dat zeker niet onverdienstelijk 
deed. Helaas werd deze wedstrijd wel verloren met 
4-2, maar we hebben ook zeker mooie en goede 
dingen gezien. 

Na deze wedstrijd gingen we om 17.00 uur bowlen 
en biljarten in een bowlingcentrum en dat uur was 
men vrij om te gaan en staan. Daarna werd er nog 
gegeten en bleven we met z’n allen zitten in het 
restaurant om daar wat te drinken en spelletjes te 
spelen en gingen sommigen van ons Arnhem on-
veilig maken.
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Trainingskamp Mannen 1 De 3e dag stond in het teken van ontbijt, inpakken 
en uitchecken en werd er tegen 11 uur koers gezet 
richting Bedum. Al met al een geslaagd weekend 
Op zaterdag 14 januari stond Oranje Nassau op het 
programma en op een regenachtig sportpark werd 
er prima partij geboden aan de 1e klasser uit Gro-
ningen. Er werd  verdienstelijk gelijkgespeeld en dit 
gaf goede moed voor de eerstvolgende competitie 
wedstrijd die de week erna volgde. Er moest wor-
den gestreden tegen de club van onze oud- trainer 
Rene Wollerich namelijk Achilles 1894 uit Assen. 
Al snel kwamen we op voorsprong,  maar zouden 
we gaan rusten met een 1-1 stand. Kort nadat de 
2e helft begonnen was scoorde Roel Batema, maar 
helaas werd deze onterecht afgekeurd voor bui-
tenspel. 5 minuten later werd ons nog een penalty 
door de neus geboord en werd het alle vrouwen 
en kinderen eerst aan onze zijde, omdat de Asse-
naren maar bleven drukken. Helaas kwam de te-
gengoal in de laatste minuut en gingen we met 
lege handen huiswaarts.
Op zaterdag 28 januari speelden we thuis tegen de 
koploper namelijk Velocitas en ook hier kwamen 
we op voorsprong. In de tweede helft was de stand 

inmiddels 2-2, maar net als tegen Achilles werd 
ook hier in de laatste minuut verloren en stonden 
we weer met lege handen. In de week die volgde, 
moesten we weer thuis; dit maal tegen Be Quick 
en hier valt weinig goeds over te schrijven, behalve 
dan dat Jos ons in de laatste minuut behoedt voor 
een nederlaag, omdat hij de gegeven penalty stopt 
en zo werd er gelijkgespeeld.

Op zaterdag 11 februari was er dan eindelijk weer 
eens wat te vieren. We speelden de uitwedstrijd 
tegen SV Oosterwolde en ondanks dat we 7 basis-
spelers misten, werd er knap gewonnen met 1-3 
en werd er eindelijk eens weer feest gevierd in de 
kleedkamer en in de bus richting Bedum. We zijn 
nu eerst 3 weken competitie vrij, maar spelen wel 
de nodige oefenwedstrijden en hopelijk kunnen 
we nu een goede serie neer zetten, zodat we klim-
men op de ranglijst.

We zien jullie graag weer langs de lijn en hopelijk 
tot snel.

Gr Albert Niemeijer 
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WERELDREIS VOOR HET TWEEDE
Op zaterdag 28 januari jl. vertrokken de spelers van SV Bedum 2 voor een 

‘lange’ reis. Op uitnodiging van ESPN mochten de spelers en begeleiding 

plaats nemen bij en op de Eretribune. Het praatprogramma op de zater-

dagavond rondom eredivisiewedstrijden was het decor waar de heren 

zich mochten vertonen.

Op de vroege zaterdagmorgen werd een gedeel-
te van de spelers en begeleiding verwacht op het 
station van Bedum. Ondergetekende had de dag 
ervoor nog een OV-kaart gehaald bij de Plus; pas 
een paar dagen later kon je overal met je pinpas 
betalen in het openbaar vervoer. De trein van ne-
gen uur drieëntwintig richting stad werd door ie-
dereen gehaald. Sommigen hadden een rolkoffer 
mee, best handig, maar zoveel meenemen voor 
één overnachting? Navraag leerde dat een kleine 
groep besloten had om er een weekje Barcelona 
aan vast te knopen.
Eenmaal in stad op het hoofdstation was het even 
doorstappen richting spoor 7 om de intercity van 
negen uur achtenveertig te halen richting Amster-
dam. Jazeker, het tweede op wereldreis naar de 
hoofdstad van Nederland. Nadat we eerst in een 
stiltecoupé gingen zitten (niet zo handig), de ou-
derwetse heen en weer van stal werd gehaald om 
een geschikt plekje te vinden en er een mobiele te-
lefoon werd teruggehaald uit die stiltecoupé, werd 

er een plek gevonden. Toen daarna ook nog Jelle 
en Arvid de rest van de groep hadden gevonden, 
mocht de conducteur op zijn fluitje blazen. Deu-
ren dicht en gaan.
Nu moet worden gezegd dat we in Guus een 
uitstekende reisleider hadden, alle treinkaartjes 
waren gekocht, de hotelovernachting was gere-
geld, de transfers waren overdacht en de inkopen 
waren gedaan. Nog voor station Haren ging het 
eerste biertje open, het was tenslotte al tien uur 
geweest. Voor mij was het al een tijd geleden, dat 
ik gebruik had gemaakt van de trein, maar het was 
prima te doen. Drankje erbij, mini knoppers en/
of een droppie en natuurlijk flink ouwehoeren. De 
reis vloog voorbij. Ondertussen was de eerste auto 
ook al bij het hotel aangekomen en werden de 
eerste foto’s van wat kleine biertjes gedeeld in de 
groepsapp.
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Vanaf Schiphol met de shuttle bus naar het ho-
tel, kamers nog niet schoon, dus eerst even wat 
drinken, lunchen en even een duik nemen in het 
zwembad. De andere gasten zagen we met angst 
en beven kijken naar deze groep enigszins drukke 
kerels. Niet duiken en geen bommetje stond er op 
de borden, maar wat denkt u dat deze uitgelaten 
bende oet Beem ging doen? Inderdaad, het zwem-
bad was al snel voor ons alleen.
Nadat het instaleren op de kamers gelukt was, 
werd de reis naar de ESPN studio begonnen. Dat 
is wel weer een reis hoor, shuttle bus, trein, nog 
een trein, misschien nog een metro en dan nog de 
benenwagen. Uiteindelijk bereikten we de studio 
en werd het wachten. Onder het genot van divers 
belegde broodjes, koffie, thee, sap en water was 
het wachten tot we de daadwerkelijke studio in 
mochten. Jan-Joost, Fresia, Kees, Arnold Ugur en 
Marciano mochten aan tafel een beetje lullen over 
voetbal. Er waren een paar bij ons die dachten daar 
meer en beter over konden praten. De live wed-
strijd was Heerenveen tegen Vitesse en uiteraard 
hoopten de Groningers op een overwinning voor 
de Arnhemmers. 
De muzikale omlijsting van het programma werd 
onder andere gedaan door oud prof en huidig 
drummer Glenn Helder en op de vraag of wij nog 
een muzikaal genie in het team hadden, werd Guus 
naar voren geschoven als begenadigd drummer. 
Guus mocht even een nummertje meedrummen 
en ondanks zijn aanvankelijke bezwaren stond hij 
(glim)lachend zijn mannetje. Volgens Glenn wist 
hij perfect maat te houden.
Na wat drankjes, hapjes en de wedstrijd werd 

de uitzending om elf uur ’s avonds afgesloten en 
mochten we door de coulissen met alle interieurs 
van goede tijden, slechte tijden onze weg naar bui-
ten weer vinden.
Na wederom de benenwagen en een trein geno-
men te hebben, kwamen we aan in het centrum 
en werd gepoogd om als groep een kroeg binnen 
te komen, dat lukte helaas niet. Maar de Bedumers 
waren niet voor één gat te vangen en middels 
kleine groepjes kwam iedereen toch binnen.
De oudere begeleiding wist een tafeltje te bemach-
tigen op een terras met heater en wat dekentjes en 
nestelden zich daar met wat eten en uiteraard een 
paar drankjes. Om de haverklap kwam een groepje 
spelers zich even melden bij de staf, of zij zich nou 
zorgen maakten om die oude mannen of dat het 
bij die oude mannen gewoon erg gezellig was? Ik 
ga van het laatste uit.
Amsterdam is geen Groningen en na twee uur kom 
je nergens meer binnen en om drie uur mot je d’r 
weer uit, omdat alles dan sluit. Dan de wereldreis 
vervolgen met een taxi richting hotel en slapen 
maar. Alles en iedereen had zich volgens afspraak 
‘thuis’ gemeld in de groepsapp en toen was het tijd 
om bij te komen van deze wereldreis en de luiken 
te sluiten.
Na een goed ontbijt werd de reis weer begonnen, 
sommigen in de auto, anderen via Rotterdam naar 
Barcelona en de rest met de shuttle bus en treinen 
terug naar Bedum.
Mooi uitje, voor herhaling vatbaar en Guus mag 
dan weer drummen en alles regelen. Bedankt! 



De Caenerij, een gezellig restaurant met een serre, een overdekt verwarmd terras en een gevarieerde 

menukaart… Naast onze klassiekers bieden wij een aantal verrassende gerechten passend bij het seizoen, 

voor elk wat wils dus! Wij zijn van dinsdag t/m zondag geopend voor lunch, diner en afhaal.

Mocht u voor óf na uw etentje nog een drankje willen gebruiken, dit kan in ons 

naastgelegen Grandcafé. Grandcafé Koning is geopend van woensdag t/m 

zondag vanaf 16.00 uur.

Wees welkom!!

Gastvrije groet,

Team de Caenerij en team Grandcafé Koning

Boterdiep ZZ 38 - 9781 GP Bedum - 050 - 301 37 58 - info@decaenerij.nl - www.decaenerij.nl

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

RESTAURANT

BEDUM

BETAALBAAR 
ONDERHOUD 
VAN ALLE 
MERKEN!

 

CARTEAM
GARAGE HOMAN

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



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

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

BEHANG

GORDIJNEN

VLOEREN

RAAMDECORATIE
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De warming-up was chaotisch door externe facto-
ren. Desondanks begonnen we sterk aan de wed-
strijd. Na twee ongelukkige kansen van Amicitia 
stonden we rond de 30e minuut met 0-2 achter. 
Vlak voor de rust maakte Marjolein een prachtige 
goal. Tijdens de rust was aan niemand te merken 
dat we achterstonden. We waren positief en nie-
mand had het gevoel dat we deze wedstrijd gin-
gen verliezen. Na 10 minuten spelen maakte een 
speler van de tegenstander een inschattingsfout en 
speelde Ruth in de voeten vlak voor de goal. Ruth 
bewaarde de rust en scoorde de 2-2. Vanaf dat mo-
ment zijn we volle bak druk gaan zetten en hebben 
we met zijn allen alles gegeven. Iedereen werkte 
voor elkaar en ieder duel werd gewonnen. Het ge-
loof was er. In de 85e minuut gaf Meike een voorzet 
vanaf de achterlijn. Deze voorzet resulteerde in de 
3-2, iedereen in en naast het veld had kippenvel. 
Wat een mooi moment was dit, van een 0-2 ach-
terstand de wedstrijd compleet rechttrekken en 
gewoon winnen. Het bord in de kantine werd dan 
ook al snel ingevuld, we stonden tweede en had-
den hierdoor ook een tweede plek in de eerste pe-
riode te pakken. 

Je zou denken, het kan bijna niet beter. Toch heb-
ben we afgelopen zaterdag ook een geweldige dag 
beleefd. Deze keer was het nummer 1 (Veendam) 
tegen nummer 2 (Bedum). We moesten spelen in 
Veendam. In het begin van het seizoen hadden we 
al een keer gewonnen van Veendam. Maar Veen-
dam is een tegenstander, die dit seizoen erg ge-
groeid is, dus vooraf wisten we al dat dit een las-
tige wedstrijd zou worden.

Voordat de wedstrijd startte zijn we met al onze 
sponsoren op de foto gegaan: De Caenerij, Tegel-
zetbedrijf Ter Arkel en Groenvoorziening A.J. van 
der Werf. Via deze weg willen wij onze sponsoren 

bedanken voor hun support. Naast dat onze spon-
soren regelmatig langs de lijn staan voor de sup-
port, kunnen we ook altijd op ze rekenen; bedankt 
hiervoor!

Bovendien willen wij via deze weg het bestuur be-
danken. We mochten met de bus naar Veendam; 
deze actie kunnen wij zeer waarderen. Wij willen 
als team veel voor de club doen, het is mooi om te 
zien dat dat wederzijds is. Zo zijn wij als vereniging 
echt een team. 

Eenmaal in Veendam aangekomen merkte je de 
spanning. Toch merk je ook dat we vaker zulke 
belangrijke wedstrijden hebben gespeeld en dat 
we er klaar voor zijn. De warming-up verliep weer 
goed en we mochten via een line-up het veld op. 
We speelden in het stadion De Langeleegte, wat 
de dag nog specialer maakte. In de eerste fase van 
de wedstrijd hadden we echt de overhand, we cre-
eerden meerdere kansen, helaas bleef het 0-0. Ver-
derop in de tweede helft kwam Veendam ook in 
de wedstrijd. In de rust bleef het bij een brilstand. 

Waar moeten we beginnen… Als team maken we de laatste tijd zoveel 

dingen mee. Laten we beginnen met een prachtige overwinning op Ami-

citia VR1. Voor de wedstrijd stonden wij op de derde plek en Amicitia 

stond tweede in de ranglijst. Om voor promotie te blijven strijden dienden 

we de wedstrijd te winnen. 

SV Bedum VR1 blijft presteren
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In de tweede helft kwam Veendam op voorsprong. 
Net als tegen Amicitia bleven onze hoofden niet 
hangen. Na een flinke strijd viel de 1-1, door op-
nieuw een mooie goal van Marjolein. We bleven 
kansen creëren, echter waren deze er ook aan de 
kant van Veendam. De stand eindigde in een ge-
lijkspel. Deze uitslag voelde heel dubbel, aan het 
einde van de wedstrijd hadden we echt het gevoel 
dat we de wedstrijd nog gingen winnen. Als je kijkt 
naar het geheel is 1-1 terecht. We blijven hierdoor 
op de tweede plek staan en doen nog steeds mee 
voor het kampioenschap.

De busreis terug was een groot succes, er werd ge-
zongen en gedanst. Een aantal supporters waren 
mee in de bus; bovendien zijn er meerdere sup-

porters speciaal afgereisd naar Veendam. Via deze 
weg willen wij jullie bedanken voor jullie komst, dit 
kunnen wij heel erg waarderen. 

Eenmaal terug in Bedum was de dag nog niet voor-
bij. Als team zijn we in de kantine nog een drank-
je gaan doen, daarna hebben we met een grote 
groep gegeten bij een van onze sponsoren, de Cae-
nerij. Nadien zijn we naar de tent van de Bedumer 
Winterloop gegaan en toen dat was afgelopen, is 
een groot gedeelte van het team nog terug gegaan 
naar het café. 
Over teamverband gesproken, zo’n busreis doet 
goed voor de groepsdynamiek. We zijn al een aan-
tal jaren een heel hecht team, als je kijkt hoe deze 
zaterdag is verlopen wordt dit alleen maar sterker. 
Voor en tijdens de wedstrijd zijn we fanatiek, maar 
na de wedstrijd genieten we ook altijd van de der-
de helft. Op de maandag hebben we dan wel weer 
een nieuw doel voor ogen: de volgende wedstrijd. 
Het blijft uniek dat we presteren en daarnaast ook 
een vriendenteam kunnen zijn. Daar mogen we al-
lemaal trots op zijn. 

Mocht je graag willen weten hoe het gaat tijdens de 
wedstrijden? Volg ons op instagram (svbedumvr1). 
Iedere week brengen we jullie op de hoogte van 
de eerstvolgende wedstrijd. Bovendien is er tijdens 
de wedstrijd altijd een live-verslag te volgen. Zo 
hoeft niemand wat van ons te missen.

SV Bedum VR1 blijft presteren



Groen in goede  handen

Industrieweg 33   9781 AC Bedum
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- interieurbouw - badkamers - inbouw keukens - 
kasten op maat - ontwerp en realisatie -

Als alle oliebollen opgegeten zijn en al het vuurwerk 
afgestoken is, begint het nieuwe jaar. JO13-2 begint 
vol goede moed en met een gezonde dosis zelfver-
trouwen aan het derde en laatste blok van dit voet-
balseizoen. JO13-2 bestaat uit 15 leuke gemotiveer-
de voetballers en voetbalsters, die iedere week weer 
het beste uit zichzelf halen. In het doel staat Liam, 
de verdediging bestaat meestal uit Anne, Ivar, Rubèn, 
Silven en Nienke. Op het middenveld spelen Jordi, 
Ruben, Robbin en Santhos. De aanval wordt vorm 
gegeven door Julia, Manu, Thijs, Chris en Daniel. 

Tijdens de training werken we hard aan het thema 
verdedigen. Vooruit verdedigen is waar we vooral 
mee bezig zijn. Dit is namelijk één van de drie doel-
stellingen, die we aan het begin van het seizoen 
gemaakt hebben. De andere twee zijn nog beter 
samenspelen en het benutten van de ruimte op 
het veld. Direct vanaf de eerste training zien we dat 
iedereen er weer zin in heeft. De oefeningen wor-
den zo goed mogelijk uitgevoerd en in de afslui-
tende partij zien we het getrainde weer terug. Op 
zaterdag 21 januari volgt een onderling zaaltoer-
nooi met de 13-3. In diverse partijtjes vliegen de 
vonken er vanaf. Voor iedere meter wordt gestre-
den en er worden prachtige doelpunten gemaakt.  

En dan volgt eindelijk weer een competitiewedstrijd. 
We trappen af tegen Loppersum. Deze tegenstander 
blijkt het vooral van fysiek grote spelers te moeten 
hebben. Dit vinden wij altijd lastig. Wij moeten het 
juist hebben van ons samenspel en het uitspelen van 
de twee tegen één situatie. Helaas bleek veld 5 zeer 
moeilijk te bespelen. De bal rolde door de kuilen in 
het veld alle kanten op en snel combinatiespel bleek 
niet mogelijk. De fysieke kracht van Loppersum gaf 
dan uiteindelijk de doorslag en resulteerde in een 3-5 
nederlaag voor Bedum. Een week later gingen we uit 
naar de buren in Ten Boer. Op een goed bespeelbaar 
grasveld lieten we zien dat we goed kunnen voet-
ballen. Met een terechte 3-1 overwinning stapten 
we van het veld af. Ondertussen waren we begon-
nen aan het blok aanvallen. Het basisprincipe diepte 
voor breedte was de doelstelling voor de komende 
weken. In de derde wedstrijd tegen Lycurgus lieten 
we dit super goed zien. De wind blies hard over het 
veld, maar juist tegen de wind in kwamen we tot de 
meest gevaarlijke aanvallen. In de tweede helft, met 
de wind mee, kwamen we nooit in de problemen, 
maar was de eindpass vaak te hard om er iets goeds 
mee te doen. Een prachtige 3-0 overwinning was het 
resultaat. Nog mooier waren de complimenten voor 
ons spel van de trainer van de tegenstander! 

JO13-2 na de winterstop



62

In september 2022 werd voor de derde keer een 
jaarlijkse doneeractie gestart voor Iraanse kinderen 
in zware omstandigheden in Ghoochan/Mashad, 
de plaatsen waar wij in 2018 met onze Bedumer 
Walking Football leden voor een sportieve uitwis-
seling met Iraanse senioren verbleven. 
Doelstelling van deze jaarlijkse doneeracties is 
het bieden van structurele hulp om kinderen naar 
school te kunnen laten gaan, ze blijvend op school 
te kunnen houden en zo mogelijk ook een onder-
steuning te bieden in de basisbehoeften. Dit jaar 
was onze hulp nog urgenter dan voorgaande jaren 
door de gevolgen van de huidige enorm gespan-
nen situatie in Iran, waardoor vele families in nood 
zijn gekomen. 

Ook dit jaar zijn wij weer enorm dankbaar voor het 
bedrag dat binnen drie maanden door de doneer-
actie ingezameld kon worden.  De totale opbrengst 
van de inzameling bedraagt € 2550,-. 
Er werd in totaal € 1250,- via particulieren ge-
schonken, € 1000,- door de Maranathakerk en € 
300,- door ‘Walfridus de Musical’, waarvoor allen 
nogmaals heel hartelijk dank!

Om er zeker van te zijn dat de kinderen en hun 
ouders op de juiste manier geholpen zouden wor-
den, werden zes plaatselijke hulpverleners/hulp-
verlenende organisaties ingeschakeld om het geld 
op de goede plek terecht te doen komen. Zij staan 
voortdurend in rechtstreeks contact met scholen, 

RESULTAAT HULPACTIE 
‘HOUD KINDEREN OP SCHOOL’ 

Enkele thuissituaties Nieuwe kansen...

Schooltassen/
boeken    Aanschaf van sportkleding 
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kinderen en hun ouders, waardoor ze precies we-
ten wat er op welke plek nodig is. Ook stelden 
deze hulpverleners ons via verslagen en foto’s op 
de hoogte van de uiteindelijke besteding van het 
geld en de enorme dankbaarheid van de kinderen 
en hun ouders. 
Zo kon er door de donaties aan een vast aantal 
kinderen en hun ouders structurele hulp aangebo-
den worden. Deze keer werd er ook extra aandacht 
besteed aan de gezondheid van enkele kwetsbare 
kinderen die door de hulpverleners gesignaleerd 
werden. Er zijn ter plekke artsen die hun hulp vrij-
willig aanbieden, maar kosten voor medicijnen of 
extra hulpmiddelen moeten wel gedekt kunnen 
worden. Dankzij de donatie was dit voor de betref-
fende kinderen mogelijk.
 
Het is belangrijk te beseffen dat in Iran, in vergelij-
king, veel meer gedaan kan worden voor een euro 
dan bij ons, daarom betekent elke euro die binnen 
kan komen erg veel! 

RESULTAAT HULPACTIE 
‘HOUD KINDEREN OP SCHOOL’ 

Mevr. M. Amiri leerkracht € 350,-  schoolmaterialen/inschrijfkosten
Dhr. A. Ehtesab trainer € 500,-       sportkleding/schoenen 
Dhr. M. Hosseinzadeh trainer € 500,-       sportkleding/schoenen 
Mevr. P. Khakpoer hulpverlener € 400,-        basisbehoeften 
Mahyar vereniging medicinale hulp      € 500,-      medicijnen/arts
Ghoochaanse vereniging armoedebestrijding     € 300,-       medicijnen 

De plaatselijke hulpverleners/organisaties konden 
het binnengekomen geld als volgt besteden:  

Namens  alle hulpverleners, de kinderen en hun 
familieleden wil ik, als coördinator van deze actie, 
iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze 
doneeractie, graag heel hartelijk bedanken. Jullie 
gift heeft in  onmogelijke situaties, toch veel mo-
gelijk gemaakt.  

Er zijn meerdere films, foto’s over de resultaten van de 
actie, die u kunt opvragen via onderstaande contactge-
gevens.

Massoud Djabani 
Coördinator Hulpactie ‘Houd kinderen op school’
T: 0624236194
E: massoudjabani@gmail.com         

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!



SP RTHUIS WINSUM.nl

SP RTHUIS WINSUM.nl
Onderdendamsterweg 9, Winsum, 0595-445199 info@sporthuiswinsum.nl
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Toernooi
Op zaterdag 24 juni komen 19 jeugdteams van 
SV Bedum in actie: 
Op zaterdagochtend vanaf 9.00 uur spelen alle JO7, 
JO8 en JO9-teams hun toernooi samen met JO13-2 
en JO13-3. Zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur is het 
de beurt aan alle JO10,  JO11 en JO12-teams en 
MO15. Als afsluiting komen vanaf 17.00 uur JO15-
2, JO15-3 en JO17-2 in actie.
In totaal kunnen we op zaterdag meer 150 jeugd-
teams laten voetballen, wat betekent dat er onge-
veer 1500 jeugdige voetballers en voetbalsters in 
actie zullen komen.
Op zondag 25 juni zijn de divisie- en hoofdklas-
se aan de beurt. Op deze dag strijden de JO13-1, 
JO15-1,  JO17-1 teams van SV Bedum tegen teams, 
die dus minimaal hoofdklasse spelen en de MO17. 
In elke leeftijdscategorie kunnen 8 teams zich in-
schrijven. Het toernooi op zondag begint om 11.00 
uur en de laatste wedstrijden zullen die dag om 
17.15 uur zijn afgelopen.

Website jeugdtoernooi
Alle informatie van het toernooi is te vinden via 
www.tournify.nl/live/svbedumklaverbladjeugd-
toernooi2023 of op www.svbedumjeugdtoernooi.
nl. Zodra de poule-indelingen en het wedstrijdpro-
gramma voor het toernooi bekend is, zal dat ook 
gedeeld worden via de website.

Toernooicommissie
Het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoer-
nooi wordt georganiseerd door de Toernooicom-

missie van SV Bedum. Om er, net als bij de eer-
dere edities, een geslaagd toernooi van te maken, 
wordt er weer nauw samen gewerkt met o.a. de 
Commerciële Commissie, de Vrijwilligerscommis-
sie, de Kantinecommissie en de Scheidsrechters-
commissie. De Toernooicommissie is per e-mail te 
bereiken via toernooien@svbedum.nl.

Oproep vrijwilligers
Het jeugdtoernooi is natuurlijk een mooi voetbal-
feest voor alle Bedumer jeugdvoetballers. Om alles 
succesvol te laten verlopen op de toernooidagen 
zelf, zijn veel vrijwilligers nodig. Leden, ouders en 
andere mensen die mee willen werken om op 24 
of 25 juni een paar uurtjes te helpen, kunnen zich 
aanmelden via toernooien@svbedum.nl. Een groot 
deelnemersveld betekent ook dat er veel scheids-
rechters in actie moeten komen om alle wedstrij-
den te begeleiden. Enthousiaste mensen die het 
leuk vinden om een jeugdwedstrijd te leiden, kun-
nen zich per e-mail melden bij de scheidsrechters-
commissie via scheidsrechtercommissie@svbe-
dum.nl. Ook voor de catering in en om de kantine 
en ‘t Körfke zijn nog vrijwilligers nodig. Daarvoor 
kan men zich aanmelden bij de kantinecommissie 
via kantine@svbedum.nl. Help jij ook mee? Samen 
maken we er weer een feestje van!

De Toernooicommissie,
Geranda van der Ark 
Hans Schotanus 
Tonnie en Jesper Bonder  
Ginet Walraven

SV Bedum Klaverblad Verzekeringen 
Jeugdtoernooi 24 en 25 juni 2023

SV BEDUM JEUGDTOERNOOI 
WEDEROM GROOTS OPGEZET

Nog even en het is weer zover.. het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugd-

toernooi! De uitnodiging is een aantal weken geleden al verstuurd en de aan-

meldingen stromen binnen. Wie wil dat ook niet? Meedoen aan een prachtig 

toernooi in ons eigen Bedum.
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Dak Montage Noord Groningen
Elk dak is anders en vergt kennis van de dakconstructie 
en de dakbedekkingsmaterialen. Of het nu gaat om bitu-
mineuze dakbedekking, dakbedekking van zink, kunststof 
dakbedekking of EPDM dakbedekking, het is de kennis 
en de vaardigheid van de dakdekker die het verschil ma-
ken. Bij Dak montage Noord staat de vakbekwaamheid 
van onze goed opgeleide dakdekkers centraal.
www.dakmontagenoord.nl

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

Kooijmans Kalkvrij
Kooijmans Kalkvrij is een on-
derneming van Kooijmans In-
stallatietechniek. Kooijmans 
Kalkvrij draagt zorg voor uw 
complete wateronthardingin-
stallatie. Het advies, de appara-
tuur, de levering en installatie, 
het onderhoud, de garantie en 
zelfs de onderhoudsmidde-
len zijn allemaal inbegrepen in één laag maandbedrag.  
Zo kunt u kalkvrij wonen of werken zonder technische of 
financiële verrassingen.
www.kooijmanskalkvrij.nl

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

SPONSOREN JEUGDOPLEIDING SV BEDUM

HOOFDSPONSOR:

Problicity
Online en offline marketingbureau

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

CO SPONSOREN:

Kooijmans Kalkvrij

Om op verantwoorde wijze te kunnen blijven investeren in de jeugdopleiding van SV Bedum heeft de jeugdafdeling 
een plan opgesteld om sponsoren te interesseren een financiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de jeugdopleiding. 
Een aantal bedrijven hebben zich ondertussen bereid getoond om de Jeugdopleiding van SV Bedum te steunen. Wilt u 
de jeugdopleiding van SV Bedum ook steunen? Vraag naar de mogelijkheden bij de Commerciële Commissie.

AE Systems
AE Systems is in Nederland dé specialist in het uitvoeren van machinale 
grondboringen ten behoeve van duurzame aardwarmtesystemen. Met ons 
modern boormaterieel boren wij op elk terrein en kunnen wij boren tot 
wel 250 meter! Door onze expertise, modern boormaterieel en flexibele 
boorcapaciteit zijn wij de betrouwbare partner voor installateurs, aan-
nemers en particulieren. www.aesystems.nl
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Als bewegen niet meer  
vanzelf gaat..

Bedum
De Vlijt 28 C
9781 NR  Bedum

088-0005757
info@den-ommelanden.nl
www.den-ommelanden.nl 

Openingstijden
Maandag 07:00 - 21:00
Dinsdag 07:00 - 18:00
Woensdag 07:00 - 18:00
Donderdag 07:00 - 21:00
Vrijdag 07:00 - 17:00
Zaterdag 08:00 - 12:00
Zondag Gesloten

Boterdiep w.z. 18, 9781 EH Bedum
tel. 050 - 301 29 58
mob. 06 - 12 94 31 96
mail: dickgroefsema@hotmail.com
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Dit seizoen is  SV Bedum JO8-3 een nieuw samen-
gesteld team. In de vorige ”Langs de Lijn” stonden 
we zelfs groot op de middenpagina. Toen kon ie-
dereen al zien dat het plezier er vanaf spat.
Wat is dit team in de afgelopen maanden gegroeid!
Direct al wedstrijden spelen was best wel even 
spannend, maar dat gaat al hartstikke goed.
Elke week lekker trainen en elke keer weer wat bij-
leren.
Wat hebben we veel geleerd, aanvallen en verde-
digen, overspelen, druk zetten op de tegenstander.
Soms is het nog wel eens moeilijk om verdediger 
te zijn. Het liefst zijn ze allemaal aanvaller.
Ook variëren we met keepers in goed overleg, zo-
dat iedereen aan de beurt komt.
Er wordt wisselend gescoord, bijna iedereen heeft 
al een doelpunt gemaakt.
We hebben al mooie wedstrijden gezien, al goed 
overgespeeld en al meerdere wedstrijden gewon-
nen.

JO8-3 plezier!

Met fanatieke ouders aan de zijlijn geeft dit een extra 
motivatie om nog beter je best te doen.
en het plezier en enthousiasme dat de kinderen laten 
zien, daar kun je alleen maar blij van worden.
 
Siegard Berends, jeugdleider JO8-3

De groepsfoto: vlnr. Gijs, Levi, Mats, Thijs; Liggend: Reanne, Gijs, Bram
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Sinds dit seizoen vormen deze jongens JO8-1. We 
voetballen in totaal 40 minuten verdeeld over 2x 
20 minuten of 4x 10 minuten. Vol goede moed 
en veel plezier begonnen we dit seizoen. We had-
den een wat lastige start, omdat we nog niet he-
lemaal op elkaar ingespeeld waren en de tegen-
standers soms ook best lastig waren. Maar na de 
herfstvakantie kregen we een nieuwe indeling in 
de competitie en toen ging het steeds beter. De 
jongens raakten meer op elkaar ingespeeld en er 
werden steeds meer wedstrijden gewonnen. Ze 
hadden helemaal de smaak te pakken en je zag 
dat ze met de week beter gingen voetballen! Weer 
of geen weer, het maakt de jongens niet uit als 
ze maar kunnen voetballen! Na de kerstvakantie 
kregen we weer een nieuwe indeling en dus was 
het weer even afwachten wat voor tegenstanders 
we nu zouden krijgen. Maar ook nu konden onze 
jongens zich goed staande houden en hebben we 
bijna alles gewonnen. Het is leuk om te zien hoe 
enthousiast de jongens zijn en hoe graag ze willen 
voetballen. Het liefste staan ze allemaal in het veld 
en geen van de jongens wil graag wissel. Helaas 
moet dat vaak wel, omdat we maar met 6 in het 

EVEN VOORSTELLEN SV BEDUM JO8-1
Nick Thie, Lucas Damminga, Luuk Huiskens, Luuk 
Schurer, Noah Kuiper, Boaz Battjes, Ian van Dijken, 
Julian Spinder, Abdul Saleh.

veld mogen spelen en als iedereen er is we wel 3 
wissels hebben. Het is ook leuk om te zien dat de 
ouders vaak net zo enthousiast zijn en vaak elke 
week vast supporters zijn van onze jongens! Wij 
zijn super trots op de jongens van JO8-1! Ga zo 
door Toppers!

Jos en Mariska Thie.
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keihard winnenkeihard winnen
met zacht met zacht 
waterwater

Amysoft waterontharders zorgen
voor aangenaam comfort en gemak in huis. 
Kalkaanslag op sanitair en in huishoudelijke apparatuur 
is de� nitief verleden tijd. Zelfs bestaande kalkaanslag verdwijnt. 

Ervaar de Amysoft waterontharder in onze showroom in Leek. 
Wij laten u het verschil tussen hard en zacht water zien, voelen en proeven. 
Op afspraak komen wij ook vrijblijvend bij u thuis. 

Amysoft waterontharders
• kalkvrij sanitair
• behoud van apparatuur
• beter voor uw huid en haar
• goed voor het milieu
• makkelijk te plaatsen

openingstijdenopeningstijden
op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur

showroomshowroom
De Hoogte 5  Leek
0594 587 600

amysoft.nlamysoft.nl

amysoft
voor kalkvrij water
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De warming-up begint, hakken-billen, zijwaarts, 
liesjes losmaken etc. De spelers maken zich klaar 
voor een wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 van 
de ranglijst na 2 wedstrijden gespeeld te hebben in 
de 3e fase van dit seizoen. SV Bedum won de eer-
ste wedstrijden en DVC Appingedam deed dat ook. 
Op doelsaldo stond SV Bedum bovenaan, dit mede 
dankzij de 9-0 overwinning op Coendersborg aan 
het begin van deze 3e fase. 

Stipt om 09:00 begint dit mooie affiche met iets 
minder mooi weer; het begin is erg rommelig van-
uit beide kanten. DVC Appingedam had aan het 
begin veelal de bal, weliswaar ongevaarlijk op de 
eigen helft. SV Bedum loert op de counter kansjes 
met de snelle spitsen. Zulke kansen komen er na 
10 minuten spelen, waarna SV Bedum beter in het 
spel komt en wat rust in het spel weet te vinden. 
Er worden een paar goede aanvallen gecreëerd en 
dit leidt ook tot mooie kansen. Voorzetten vanaf de 
zijkant, combinaties door de as van de verdediging, 
maar ook een paar verraderlijke afstandsschoten 
geven de thuisploeg de betere kansen. 

Na ongeveer 30 minuten spelen krijgt SV Bedum 
een corner, die in een keer wordt voorgegooid; de 
bal blijft ietwat gelukkig hangen in het strafschop-
gebied en komt voor de voeten van Mo, die geen 
seconde nadenkt en uithaalt en tot grote blijdschap 
van de spelers, trainer en natuurlijk de ouders valt 

de bal in het rechter benedenhoekje! 1-0 voor SV 
Bedum!!!

Enkele minuten later fluit de scheidsrechter van 
dienst voor het rustsignaal en gaan de heren aan 
de ranja in de kleedkamer! Na een paar compli-
menten en kritiekpunten gaat de tweede helft van 
start, wonder boven wonder is de regen gestopt, 
helaas de wind nog niet. In de tweede helft is het 
begin wederom slordig en gebeurt er niet veel. 
Geen grote kansen aan beide kanten en het lijkt 
lang op een 1-0 uit te gaan lopen. Totdat Victor 
ineens uit het niets door een splijtende pass van 
Jonne door de as van de verdediging 1 op 1 komt 
met de keeper van DVC Appingedam. Victor rondt 
dit heel koeltjes af als een echte spits en SV Bedum 
staat op een 2-0 voorsprong. Dit lijkt gespeeld met 
nog 15 minuten te spelen, maar DVC Appingedam 
lijkt wakker geschrokken en komt met een goede 
dieptebal achter de verdediging op 2-1, met nog 8 
minuten te spelen. De laatste 8 minuten worden 
heel spannend en het lijkt nog alle kanten op te 
kunnen gaan, totdat de scheidsrechter na 80 minu-
ten fluit voor het eindsignaal!

SV Bedum wint dus ook de 3e wedstrijd van de 3e 
fase, waardoor het team op dit moment 9 punten 
uit 3 wedstrijden heeft gepakt! Complimenten voor 
de heren uit SV Bedum O17-2 en gefeliciteerd met 
de overwinning!!!

JO17-2 wint van DVC
in regen en storm
SV BEDUM O17-2 – DVC APPINGEDAM O17-3

Op de zaterdagochtend stromen de spelers van SV Bedum 017-2 binnen tussen 8:15 

en 8:30 in de kleedkamer. Er wordt een bespreking gedaan, een opstelling bekend 

gemaakt en de wissels worden benoemd. Na de bespreking lopen de spelers naar 

het veld in een zachte regenbui, die zich later zal laten vervangen door een stormach-

tige wind met harde regenbuien. 

ZATERDAG 18 FEBRUARI



• Watertransport

• Wegtransport

• Op- en overslag

• VACL

www.mcs-bv.nlsales@mcs-bv.nl 



Scoor ook met 
de sportieve 
kwaliteitsdrukker 
uit het noorden

Informeer ook eens naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

Industrieweg 4, 9781 AC  Bedum 050 - 301 36 36 www.scholma.nl info@scholma.nl
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WEGWIJZER SV BEDUM

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

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

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

Dagelijks bestuur
Jan-Jur Timmer  voorzitter
Jelle Prins  secretaris
Martine Berends  penningmeester

Bestuursleden
Rigte Jan ten Kate  technische zaken 
senioren & zaalvoetbal
André van Haag  accommodatie
Martin Broekmans  commerciële 
Commissie

Jeugdcommissie
E: jeugd@svbedum.nl
Vacant  ->  voorzitter
Chris Glastra van Loon  AJC MO 
vacant  ->  AJC JO17-JO19
Tonnis van der Wijk  AJC JO13-JO15
Marcel Smedeman  AJC JO8-JO11
 
Financiële commissie
Martine Berends
Nico Schutter
Anita de Jager  
Cees Kaspers  contributie

Toernooicommissie
E: toernooien@svbedum.nl
Koos van den Berg 
Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
Jesper Bonder

Communicatie & PR
E: voorzitter@svbedum.nl

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

Website
E: webmaster@svbedum.nl
Joran Arends
Coen Prins
Dian Arends

Technische commissie
Rigte Jan ten Kate   voorzitter
Ivan Landlust   keepers
Rian Arends   medisch
Tom Bosma   recreatieve senioren
Jesse Medema   recreatieve senioren
René Homan   selectie voetbal
Joran Arends   zaal

Technisch Hart Jeugdopleiding
Vacant  ->  hoofd jeugdopleiding
Duurt Stoppels  technisch jeugd coördinator
Marcel Kuipers  coördinator  
jeugd opleiding 

Ondersteunende functies jeugd:
Ivan Landlust  coördinator jeugdkeepers
Henk Jullens  technisch coördinator  
meidenvoetbal 

Wedstrijdsecretariaat
E: wedstrijdsecretariaat@svbedum.nl
Tonnie Bonder   veldvoetbal
Job Mol   zaalvoetbal

Ledenadministratie
E: ledenadministratie@svbedum.nl
Bas Damminga 
Richard Klugkist
contactpersoon bezorging cluborgaan
Bas Damminga

Kantinecommisie
E: kantine@svbedum.nl

Materiaalverzorging/kleding
E: materiaal_senioren@svbedum.nl
E: materiaal_jeugd@svbedum.nl
Rigte Jan ten Kate    senioren
Martine Rozema   dames
Marleen Hamming   onderbouw tot O13
Conny Christiaanse   bovenbouw va O13
Thomas Horneman   materiaal

Commerciële Commissie
E: commercie@svbedum.nl
Martin Broekmans   voorzitter
Bé Dijk 
Joran Arends 
Gonnie Smit 

Johan van der Veen 
Olaf Kessels
Linda Stiekema

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

Activiteitencommissie
Coen Prins
Patrick Venema

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

Klaverjascommissie
Jitze Medema 
Wim Oosterloo 
Johan Hartsema 

Scheidsrechterscommissie
Rutger Bulthuis

Vertrouwenspersoon
Gert van Ginkel
Patricia Posma

Fysiotherapie
Nanda van de Berg
Rian Arends
Jelle Loonstra

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes 

Coördinator zaterdagmorgen- 
diensten
Geranda van der Ark 

Futsal
Joran Arends
Job Mol
Reinout Middel
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Hoofdsponsor SV BEDUM SPONSOREN

Hoofdsponsor Jeugd

Co sponsors

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

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

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

mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur risus. In commodo 
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ornare lorem, at vestibulum felis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Download de app en scan deze pagina

 van Scholma

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

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

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

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

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

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

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

 advantage

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

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

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

WAT?

HOE?

EN
DAN?

arcel     eijerink
M M H Y P O T H E K E N . N L SP RTHUIS WINSUM

iedere avond geopend tot 20.00 uur

CLUBKLEDING

CLUBPRIJS € 16,00

sv BEDUM

openingsaanbieding

SV BEDUM
SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

maat S

 GRATIS OPDRUK EIGENNAAM

CLUBPRIJS € 28,00 jr
€ 30,00 sr

CLUBPRIJS € 20,00 jr
€ 22,50 sr

 € 40,00

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

bij bestelling deze week

Rugzak Sporttas Sporttas

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

T-shirt

(met schoenenvak)

SV BEDUMSV BEDUM

(met schoenenvak)

maat L

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

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

V

V

V

VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t Gemeentehuis

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

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

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

=

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Voorbeeld R.Staman.

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Zuidwolde
050-3011062

Voorbeeld R.Staman.


