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Beste lezer,

Voor je ligt de 5e en laatste editie van “Langs de Lijn” 
seizoen 2021/2022.

Met 2 prachtige weekenden, het SV Bedum Klaver-
blad Verzekeringen jeugdtoernooi en het Bedrijven-
voetbal Bedum, sluiten we het seizoen 2021/2022 af. 

In deze editie dan ook zeker even een terugblik op 
ons geslaagde jeugdtoernooi. Speciale dank aan de 
Toernooicommissie en de vrijwilligers die ervoor heb-
ben gezorgd dat alles op rolletjes liep.

Tevens in “Langs De Lijn” het afscheid van enkele staf-
leden van Bedum 1, een terugblik van het laatste deel 
van het seizoen van Bedum 1 en enkele jeugdteams, 
het seizoensoverzicht vanuit Technische Zaken en 
sponsoren aan het woord.

Maar nu eerst even wat rust pakken om uitgerust het 
nieuwe seizoen in te stappen. Wel zaak om het nieu-
we seizoen fit te beginnen, dus helemaal stilzitten is 
ook niet verstandig. Misschien toch een sportschool-
tje pakken? Lifestylecenter Mind & Motion heeft in ie-
der geval een mooie aanbieding voor SV Bedumers, 
een clubzomerstrippenkaart waarmee met een leuke 
korting t/m 31 augustus kan worden gesport. 

Voor nu, een fijne vakantie, veel leesplezier en tot het 
nieuwe seizoen.

Richard Bouwman
Redactie “Langs de Lijn”

langsdelijn@svbedum.nl

34

Trotse hoofdsponsor 
van SV Bedum

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



4

Uw perspectief in olievoorziening



5

VOORWOORD
Voor jullie ligt het laatste nummer van Langs de 
Lijn van dit seizoen. Het seizoen 2021-2022 begon 
voortvarend, maar helaas kregen we vanaf medio 
november toch weer te maken met een Corona-
golf. Medio februari mochten we weer met de 
competities van start en vanaf dat moment hebben 
we gelukkig elk weekend volop kunnen voetbal-
len. Het seizoen 2021-2022 is inmiddels zo goed 
als afgesloten. Er zijn binnen de vereniging door 
verschillende teams successen geboekt en hoog-
tepunten beleefd. Sommige teams zijn kampioen 
geworden en dat is natuurlijk een felicitatie waard. 
Er waren ook sportieve teleurstellingen te verwer-
ken. Dit alles hoort bij onze mooie voetbalsport. In 
deze Langs de Lijn is van alles terug te vinden over 
verhalen van teams en over activiteiten en beleve-
nissen. 

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven, dat de club 
de beschikking heeft gekregen over een nieuw 
kunstgrasveld. Daar zijn we ongelofelijk blij mee. 
Het tweede kunstgrasveld geeft de garantie, dat er 
vrijwel altijd getraind kan worden. Af en toe wa-
ren er wel discussies omtrent het mogen trainen/
spelen op veld 1. Met een tweede kunstgras kun-
nen meer teams op kunstgras terecht en zullen die 
discussies minder aan de orde zijn. Zolang er nog 
geen nieuwe accommodatie is, zal het huidige veld 
1, het hoofdveld blijven. Het is de bedoeling, dat 
wanneer de nieuwe accommodatie er staat, het 
nieuwe kunstgrasveld het hoofdveld gaat worden. 

Met de goedkeuring van de leden op de buiten-
gewone algemene ledenvergadering op 22 juni 
2022 voor het leveren van een financiële bijdrage 
vanuit de club aan de bouw van de nieuwe accom-
modatie is een belangrijke stap gezet richting de 
volgende fase. Deze volgende fase bestaat uit het 
opstellen van een intentieverklaring, een soort van 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente, 
om te komen tot daadwerkelijke realisatie. Na de 
zomer zal er op basis van deze intentieverklaring 
een extra kredietaanvraag aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd en bij goedkeuring kan worden 
begonnen met de fase van een definitief ontwerp 
en van het opmaken van een bestek. Met de ge-
meente, waar op een constructieve wijze en in een 
prettige sfeer mee wordt samengewerkt, houden 
we de vaart erin. 

Alvorens iedereen veel leesplezier te wensen, wil ik 
graag namens het bestuur alle trainers, coaches, lei-
ders, medewerkers en vrijwilligers bedanken voor 
de (soms tomeloze) inzet in het afgelopen seizoen. 
In het bijzonder noem ik de toernooicommissie 
en alle vrijwilligers van ons Klaverblad Jeugdtoer-
nooi, het grootste meerdaagse evenement bin-
nen onze vereniging. Ook aan het einde van dit 
seizoen hebben we afscheid 
genomen van trainers, coa-
ches, leiders, medewerkers, 
commissieleden en vrijwil-
ligers die het spreekwoorde-
lijke stokje overdragen aan 
nieuwe mensen. Hier zullen 
we nog speciale aandacht 
aan gaan geven op de Thank 
You Party aan het begin van 
het nieuwe seizoen. Een 
exacte datum volgt nog. Op 
dit openingsfeest zal er ook 
aandacht zijn voor het offici-
eel in gebruik nemen van het 
nieuwe kunstgrasveld.   

De voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen zijn alweer gaande, maar voor de 
start van het nieuwe seizoen gaan we eerst vakan-
tie vieren. Ik wens iedereen een mooie vakantie-
periode, lekker genieten en weer opladen voor het 
nieuwe seizoen. Dat is nodig en belangrijk om te 
doen! 

Veel leesplezier gewenst,

Jan-Jurjen Timmer (voorzitter) 

Uw perspectief in olievoorziening
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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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Zomaar even een jeugdtoernooi organiseren.
Zomaar even ruim 140 teams ontvangen.
Zomaar even een bult kleedkamers regelen.
Zomaar even een nog grotere bult bidons regelen.
Zomaar even sponsors bereid vinden om te onder-
steunen.
Zomaar even heel veel fruit van Problicity krijgen.
Zomaar even alles op- en weer afbouwen.
Zomaar even al dat eten en drinken regelen.
Zomaar even duizenden hamburgers, frikandellen 
en kroketten bakken.
Zomaar even ik weet niet hoeveel kilo patat bakken.
Zomaar even het sportpark netjes houden.
Zomaar even veel afvalcontainers regelen.
Zomaar even vrijwilligers regelen ...

Vrijwilligers, zonder vrijwilligers kan een vereniging 
als SV Bedum niet bestaan, zonder vrijwilligers kan 
een groot jeugdtoernooi als ons Klaverblad jeugd-
toernooi geen doorgang vinden. Daarom hebben 
wij de namen van die vrijwilligers die betrokken wa-
ren bij het toernooi zomaar even op een rij gezet:
Ginet, Geranda, Hans, Jesper, Koos, Tonnie, Wil-
lem, Angelique, Anita, Anita, Ann, Annelies, Annet-
te, Anno, Bernd, Cheryl, Cor, Eddo, Esmee, Evelien, 
Freddie, Freja, Froukje, Goos, Grietha, Hans, Henk, 
Henk, Henry, Irma, Inge, Jan, Jan, Jan, Jelle, Jeroen, 
Jeroen, Jerry, Jeska, Joke, Jolanda, Joost, Karen, Kees, 
Kick, Koos, Lars, Lies, Linda, Linda, Marian, Marjan, 
Marjo, Marko, Marlies, Martin, Milou, Naomi, Peter, 
Peter, Petra, Petra, Regina, Richard, Rigte Jan, Ruben, 

Sandra, Stefanie, Tonnis, Wim, Yvonne, Siegard, Jan, 
Ronald, Henk, Jan, Bertus, Massoud, Lies, Marie, 
Bram, Wessel, Peter, Rutger, Duurt, Sander, Nigel, 
Pieter Jan, Roy, Yannick, Joas, Esmee, Arnoud, Ro-
bert, Yorian, Henk, Thijs, Leo, Dennis, Tiemen, Jan, 
Stefan, Edwin, Ivar, Rudy, Martin, Marcel, Bert, Jacob, 
Tijs en al die anderen, die nu niet genoemd zijn.

Het zijn er veel en velen hebben ook meerdere dien-
sten ingevuld, dus eigenlijk zou ik ze vaker moeten 
noemen. Wat een werk is er verzet om al die voet-
ballers een geweldige middag te bezorgen. Namens 
het bestuur wil ik alle betrokkenen bedanken en 
een groot compliment maken. Het was geweldig 
om te zien dat zoveel verschillende mensen zich dit 
weekend hebben ingezet voor weer een succesvol 
SV Bedum Klaverblad jeugdtoernooi. 
Langs deze weg willen wij ook de sponsors bedan-
ken: Klaverblad Verzekeringen, Van Dijk Keukens, 
interieurs, montage, Installatiebedrijf Kramer, Geert-
jan Jansma Klus- en onderhoudsbedrijf, Sporthuis 
Winsum, Jumbo, Dak montage Noord, Groenvoor-
ziening A.J. van der Werf BV, LMB Rutgers Bedum, 
Problicity, AE Systems, Bakkerij Hoekstra, Plus Je-
roen Juch, Slagerij Thonny Teerling, Hoeksema Print 
en Kooijmans Kalkvrij.
Het toernooi was ook zomaar even voorbij ... tot vol-
gend jaar!

Namens het bestuur,
Rigte Jan ten Kate

ZOMAAR EVEN

Website: www.svbedum.nl
Op de vernieuwde site tref je veel informatie. Naast 
actuele mededelingen is er informatie te vinden over 
sponsoren, teamsamenstelling, wedstrijdprogramma’s, 
uitslagen, verslagen, foto’s en contactadressen van be-
stuur en commissies.

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

Instagram www.instagram.com en zoek 
naar svbedum
Ook via Intagram plaatst de vereniging berichten en foto’s.

Facebook: www.facebook.com en zoek naar 
SV Bedum
Via Facebook blijf je op de hoogte van de laatste actu-
ele nieuwtjes, zoals aankondigingen, resultaten, afge-
lastingen en veel meer ‘wist u dat’-jes’.

Clubblad: Langs de Lijn
Vijf keer per seizoen verschijnt het verenigingsorgaan 
‘Langs de Lijn’ met daarin informatie van het bestuur, 
interviews en veel achtergrondinformatie. Daarnaast 
verschijnt er aan het begin van het seizoen een speci-
ale Presentatiegids.

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren
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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 

 
 
 
 

 
 



Groen in goede  handen

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

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT
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TECHNISCHE ZAKEN 2021-2022

Na twee coronajaren en even zovele niet afgemaakte seizoenen hoopte 

heel de (amateur)voetbalwereld op een seizoen, dat uitgespeeld kon wor-

den en waarbij er weer om kampioenschappen, periodetitels en in min-

dere mate degradatie gespeeld kon worden.

Daarnaast was de grote vraag hoe al die amateurvoetballers uit de toch in-

actievere coronaperiode zouden komen. Met toch een aantal zware (knie-

blessures lijkt ook dat niet altijd even goed te zijn geweest.

Vol goede moed begonnen ook alle spelers en 
speelsters van SV Bedum aan een nieuw seizoen, 
vanaf half augustus werd er getraind en kon men 
niet wachten op de eerste beker- en competitie-
wedstrijden. Het seizoen startte en het was genie-
ten van alle actieve voetballers op de velden. Toch 
lag het coronaspook nog op de loer en vanaf twee 
december 2021 kwam die weer om de hoek kij-
ken. De competities werden stilgelegd, na vijf uur ’s 
middags moest het sportpark dicht en mocht er dus 
niet meer getraind worden. Een bittere pil, maar al 
redelijk snel werd duidelijk, dat de omikron variant 
voor minder lang oponthoud zou zorgen. De com-
petities werden uitgespeeld en in juni 2022 was 
het klaar, alleen nog het Klaverblad jeugdtoernooi 
en het bedrijvenvoetbal op de Bedumer velden.
 
Met twee nieuwe trainers voor de eerste en twee-
de selectie en een berg aan nieuwe, zelf opge-
leide spelers in beide selecties waren de verwach-
tingen niet te hoog gespannen. Zeker na de twee 
seizoenen waarin het degradatiespook voor beide 
teams akelig dichtbij kwam en waarin corona mis-
schien wel de reddende engel was. 
 
Voor het eerste elftal was handhaving het mini-
male doel, maar al snel bleek dat de jonge ploeg 
onder leiding van Robbie Wentink tot meer in 
staat was. De start was meer dan goed te noe-
men en zeker de periode net voor en net na de 
gedwongen stop leverde veel punten op en kon 
er zelfs even gedacht worden aan een periode-
kampioenschap. Dat werd niet bereikt, pieken en 
dalen horen bij een jeugdige ploeg en de laatste 
fase was een lastige zonder dat de ploeg werd 
weggespeeld. Op naar een nieuw seizoen waarin 
het eerste elftal met een tweetal versterkingen 
mee zou moeten doen om de periodes.
 

Het tweede elftal, uitkomend in de sterke reserve 
hoofdklasse, had een zwaar seizoen. Dat was op 
voorhand bekend. Toch stapten trainer Jan Ven-
huizen en teammanager Stephan Schipper in dit 
project. De moed en de sfeer erin houden was 
het devies en daarin zijn ze goed geslaagd. Tot en 
met de laatste wedstrijd werd er gestreden en dat 
leverde in de laatste wedstrijd ook nog de eerste 
winst op van het seizoen. Dat de spelers bleven 
trainen, spelen en knokken is een groot compli-
ment waard, zeker gezien het grote keeperspro-
bleem waar met name de tweede selectie mee te 
maken heeft gehad. Er zijn ongeveer tien verschil-
lende keepers, onder andere vanuit de recreatieve 
senioren, de jeugd en zelfs de keeperstrainer zelf, 
geweest die de spreekwoordelijke handschoen 
hebben opgepakt en het aandurfden om in het 
doel te gaan staan bij het tweede elftal. Al die 
keepers bedankt voor jullie inzet. Weet u trou-
wens welke (interim)keeper als enige zijn doel 
schoon wist te houden? Ik hoor dat graag van u.
 
Het seizoen werd begonnen met een Onder-23 
team onder leiding van Berry Hoeksema. Een 
mooi project om de overgang van de jeugd naar 
de senioren voor een aantal spelers beter te kun-
nen laten verlopen en het gewenningsproces 
makkelijker te maken. Door het late stoppen van 
een flink aantal spelers uit de selecties en de vele 
blessures bij de eerste en tweede selectie hebben 
we helaas dit team terug moeten trekken uit de 
competitie. Na een periode waarin er door velen 
met man en macht geprobeerd is om dit team te 
kunnen laten blijven spelen, was de rek eruit en 
was er geen andere beslissing mogelijk.
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Bij de recreatieve senioren bleek de coronaperio-
de zijn sporen te hebben nagelaten. Bij vrijwel alle 
teams was het vanaf dag één lastig om voldoende 
spelers op het veld te krijgen. Vele weekendjes 
weg, boodschappen doen, op de kids passen en 
nog vele andere redenen waren de oorzaken van 
de vele afwezigen. Elke week was het passen en 
meten en hadden de teams elkaar nodig om te 
kunnen voetballen. Zeker na de winterstop wer-
den vele wedstrijden afgelast of verplaatst met 
als voornaamste reden, dat er niet genoeg spe-
lers waren, niet alleen bij Bedum, maar nog meer 
bij de tegenstanders. Een zorgelijke ontwikkeling 
waar de KNVB toch meer het oog voor zou moe-
ten hebben. Hoe hou je meer actieve voetballers? 
Een 7x7 competitie op zaterdag voor 18 tot en 
met 34 jarigen is zeker niet de oplossing. Minder 
wedstrijden per seizoen en geen competitie tij-
dens schoolvakanties zouden wellicht een optie 
kunnen zijn. Dan kunnen die weekendjes weg in 
ieder geval gepland worden in die schoolvakan-
ties.
 
Toch hebben de recreatieve teams nog veel wed-
strijden kunnen spelen. Het seizoen werd afgeslo-
ten met een gezamenlijke barbecue en de Cham-
pions League finale. Een week later was de grand 
finale met de seizoenafsluiting na de laatste thuis-
wedstrijd van het eerste elftal. Een zeer geslaagde 
avond waarbij oud en jong genoten van de verlo-
ting, de DJ en een spetterend optreden. Het mee-
zingen van al die spelers en speelsters was tot in de 
verre omtrek te horen. Ik zie een traditie aankomen. 

Bij SV Bedum hebben de 7x7 teams, twee 35+ 
en twee 45+, met wisselend succes hun wed-
strijden op de vrijdagavonden gespeeld. De der-
de helft is na de enorme inspanningen van de 
heren natuurlijk enorm belangrijk. Daar scoort 
men over het algemeen erg goed. Het corona-
spook heeft ook in deze categorie rondgewaaid, 
maar uiteindelijk zijn de meeste wedstrijden ge-
speeld. De voorjaarsronde is door terugtrekking 
van meerdere teams voor 35+1 echter niet ge-
speeld; gelukkig konden een aantal spelers bij 
andere teams meespelen.
 
Op naar volgend seizoen, waarin het coronaspook 
met de eerste najaarsstorm is weggewaaid, waar-
in de zaterdag voor al die spelers weer de one 
and only voetbaldag is en waarin wij verschoond 
blijven van zware blessures. Wij hopen u dan ook 
weer op ons sportpark te mogen verwelkomen, 
met een nieuw, tweede kunstgrasveld. Tot vol-
gend seizoen.
 

Een seizoen waarin wij hopelijk een vervolg kun-
nen geven aan een aantal plannen die wij gestart 
zijn met de nieuw gevormde technische commis-
sie. Plannen op technisch gebied, op medisch 
gebied, op recreatief gebied, op sociaal gebied, 
op dingen samen doen bij SV Bedum. Met niet 
alleen de senioren mannen, maar ook de dames, 
de jeugd, de 7x7 en de walking footballers. Die 
technische commissie bestaat nu nog uit Rene 
Homan (prestatief voetbal), Tom Bosma en Ru-
ben Geertsma (recreatief voetbal), Joran Arends 
(zaalvoetbal), Rian Arends (medische zaken), Ivan 
Landlust (keepers) en Rigte Jan ten Kate (bestuur). 
Veel disciplines zijn vertegenwoordigd, maar nog 
niet allemaal. Missing links zijn de dames, de 7x7 
en het walking football. Interesse of vragen? Laat 
het mij weten.
 
Rest mij nog om mijn voorganger, Richard Ahlers, 
te bedanken voor het vele werk en de tomeloze 
inzet op het gebied van de technische zaken. Van-
wege diverse redenen heeft hij het bestuurslid-
maatschap op moeten geven. Vanaf de eerste dag 
dat ik de lastige taak had om hem te vervangen, 
heb ik gemerkt hoeveel werk en tijd hem dit ge-
kost heeft. Richard, ik heb daar dan ook heel veel 
respect voor en hoop je nog vaak te zien op het 
sportpark; bedankt voor alles.
 
Rigte Jan ten Kate
Bestuurslid technische zaken SV Bedum



Molenweg 5 • 9781 GL  Bedum
050-211 53 81

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

O
pt

im
aa

lD
es

ig
n-

20
21

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



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 



SP RTHUIS WINSUM.nl

SP RTHUIS WINSUM.nl
Onderdendamsterweg 9, Winsum, 0595-445199 info@sporthuiswinsum.nl



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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Afscheid stafleden Heren 1
Het aantal organisaties dat vrijwilligers nodig heeft is de laatste jaren enorm ge-

groeid en zal ook blijven groeien. Bij de SV Bedum is dat niet anders. Wij, ja ik 

spreek over wij, kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken. Op vele terreinen binnen 

de club zouden meerdere handen het werk voor de huidige vrijwilligers kunnen 

verlichten. Eerlijk is eerlijk, wij kunnen niet zonder vrijwilligers, zonder is de club 

ten dode opgeschreven.

Op vrijdag 10 juli had het 1e elftal een afsluiting van 
het seizoen georganiseerd; er was deze avond ge-
reserveerd bij sponsor café Koning. Nadat iedereen 
tegen zeven uur binnendruppelde, kon men genie-
ten van een heerlijk biertje en aangezien het nog 
heerlijk weer was, kon dit allemaal gedaan worden 
op het terras. Tegen half 8 gingen we naar binnen 
om te genieten van verschillende plates. Nadat we 
dit hadden genuttigd, werd het tijd voor de plicht-
plegingen, want zoals bijna ieder jaar gaan er he-
laas altijd mensen de club verlaten en dat is dit jaar 
niet anders. 

Deze avond werd er afscheid genomen van 3 staf-
leden namelijk Koen Aalders, Jochem Dijk en Jo-
han vd Veen.
Koen kwam 2 jaar gelden bij ons binnen als Fysio 
en verzorger bij de club en heeft dit met veel ple-
zier en passie gedaan. Helaas krijgt Koen het de 
komende tijd druk met een studie en heeft dus 
geen tijd meer om zich volledig in te zetten op de 
zaterdagen en de dinsdagen. Na een mooi woordje 
van aanvoerder Richard de Boer en een passend 
cadeau werd er met applaus afscheid genomen. 
Nogmaals bedankt voor alles 
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Afscheid stafleden Heren 1
Na Koen werd Jochem Dijk in het zonnetje gezet. 
Deze krullenbol kwam 10 jaar geleden de club ver-
sterken en werd de opvolger van Hans Stam en 
Jochem ging samenwerken met Klaas vd Berg. 
Aangezien hij een praktijk bij de sportschool in 
had, kon je als langdurig geblesseerde uitstekend 
terecht bij Jochem en ik weet dat uit eigen erva-
ring. Toen ik een tijd geleden mijn achillespees af-
scheurde, heeft Jochem mij uitstekend begeleid en 
was ik weer redelijk snel op de been.
Wij hebben altijd veel plezier aan Jochem beleefd 
en dan vooral zijn verhalen, die hij in het weekend 
beleefde. Jochem heeft echter besloten om een Fy-
siopraktijk over te nemen in Amsterdam; dus heeft 
hij zijn huis te koop staan en inmiddels al een huis 
in de hoofdstad op de kop weten te tikken. Ook 
Jochem kreeg een passend cadeau en een mooi 
woordje van onze aanvoerder; ook jij wordt heel 
erg bedankt voor al je tijd en inzet de afgelopen 
jaren.
Tenslotte Johan vd Veen; Johan is begonnen als 
vrijwilliger bij onze voorganger VV Bedum. Hij heeft 
daar 5 jaar gezeten als grensrechter, materiaalman 
en heeft zelfs daar nog gevoetbald. Toen de fusie-
club een feit werd, stapte Johan over richting de 

zaterdag; hij bleef echter de zondagtak ook nog 
trouw. Bij de zaterdag kant werd Johan grensrech-
ter en hielp mij mee als materiaalman. We hebben 
altijd een hoop gelachen en mooie momenten be-
leefd, zoals het kampioenschap en de keren dat we 
naar Marbella gingen. Een klein nadeel was altijd 
wel, dat wij bij elkaar op de kamer werden inge-
deeld in het hotel en Johan wel eens zo gek werd 
van mijn gesnurk, dat ik verplicht de badkamer in 
kon, om daar verder te slapen. De afgelopen 2 jaar 
ging het lichamelijk wat achteruit met Johan en het 
vlaggen werd steeds meer een strijd dan plezier 
en zo werd hij video annalist bij het 1e elftal. Jo-
han heeft nu besloten om meer tijd te besteden 
aan zijn andere passie, namelijk vissen. Regelmatig 
slaat hij nachten over om langs de waterkant te 
gaan zitten. Net als de andere 2 stafleden kreeg 
ook Johan een passend cadeau en een woordje 
van Richard 
Na afloop van de mooie woorden van Robbie en 
Richard kwam Rigte Jan namens het bestuur nog 
langs en werden de 3 heren ook nog door Rigte 
Jan toegesproken; hiervoor dank 

Na deze woorden werd er weer koers gezet rich-
ting de bar en werd er gezellig nagepraat en kwam 
er namens Gerrit Koning nog een mooi gebaar; 
ook hiervoor heel erg bedankt en zo werd het een 
gezellige avond en nacht en werd een fantastisch 
seizoen prima afgesloten 

Gr Albert Niemeijer 



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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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
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Heren 1 kijkt terug op een fantastisch seizoen
Ik ben het laatste verslag geëindigd met de woorden, dat we in dit ka-

lander jaar nog bijna ongeslagen waren. Ik had deze woorden beter niet 

kunnen gebruiken, want op zaterdag 23 april werd er koers gezet naar 

Emmen, waar Drenthina op ons wachtte. We begonnen met alle goede 

bedoelingen aan de wedstrijd, alleen werd dit in de 1e minuut al teniet 

gedaan en zo stonden we na 1 minuut al met 1-0 achter. 

Nadat we in de 20e minuut langszij kwamen door 
een doelpunt van Nick Boelhouwer, ging het totaal 
de verkeerde kant op. Met de rust stonden we 2-1 
achter en net als in de 1e helft werd er ook direct 
na rust gescoord door de Emmenaren en vlak daar-
na ook nog de 4-1. Als Rinus Loonstra nog scoort, 
wordt de uitslag 4-2 in het voordeel van de man-
nen uit Emmen

Op zaterdag 30 april stond de thuiswedstrijd tegen 
Gramsbergen op het programma, Nadat wij door 
een penalty op 1-0 voorsprong kwamen, werd er 
vrij snel door Gramsbergen gelijk gemaakt. Echter 
vlak voor rust maakten wij de ruststand tot 2-1. Na 
de rust was er nog vrij weinig aan de hand; alleen 

in minuut 68 kwam Gramsbergen op 2-2 en in de 
7 minuten die volgden, wisten zij de stand om te 
buigen tot 2-4 en zo doende werd een bijna over-
winning compleet weggeven en stonden we weer 
met lege handen.

Op zaterdag 7 mei werd er met de bus koers ge-
zet naar Meppel waar we het tegen de plaatselijke 
FC moesten opnemen. Aangezien onze 1e keeper 
Jos Broekmans langdurig geblesseerd is en onze 2e 
keeper ziek was, stond good old Ivan Landlust op 
de goal. Zijn laatste wedstrijd voor de Bedumers 
was een flink aantal jaren gelden en überhaupt dat 
Ivan tussen de palen stond, was voor de 37-jarige 
keeper al even geleden. Maar na goed en wel 20 
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Heren 1 kijkt terug op een fantastisch seizoen

minuten spelen, stonden wij al wel met 0-2 voor 
door ondermeer een doelpunt van debutant Jesse 
Engelsma. Alleen net als die week er voor ging het 
binnen een paar minuten weer volledig mis voor 
de paarshemden en gingen we de rust in met een 
3-2 achterstand. Nadat Meppel op 4-2 kwam, gin-
gen we ondanks toch door met spelen en in mi-
nuut 85 kwamen wij nog op 4-3 en werd het toch 
nog spannend, maar helaas …
Op de dinsdag die volgde was er een midweeks-
programma en dat was voor ons een thuiswed-
strijd tegen de latere promovendus Gorecht. Ook 
deze wedstrijd werd verloren alleen werd er nu 
uitstekend gespeeld en had er misschien meer in 
gezeten. En zo hebben we na 4 wedstrijd 0 punten 
en veel doelpunten tegen gekregen.
Op zaterdag 14 mei gingen we naar Hoogeveen 
om daar tegen De Weide te spelen. Nadat wij met 
een 1-0 achterstand de rust in gingen, kwam de 
ommekeer direct na rust en werd De Weide com-
pleet van de mat gespeeld, Er werd uiteindelijk met 
1-5 gewonnen en was de opluchting en blijdschap 
enorm groot en werd het een gezellige busreis te-
rug naar Bedum.
In de week die volgde werd er tegen Elim waar-
schijnlijk onze slechtste wedstrijd gespeeld en 
werd er verloren met 1-2 en was dit een wedstrijd 
om gauw te vergeten. Na deze wedstrijd wachtte 
Achilles 1894 op ons en al gauw kwamen wij op 
een 0-1 voorsprong. Nadat er een doelpunt was 
afgekeurd, kwamen de mannen uit Assen op 1-1, 
maar uiteindelijk gingen met 1-3 rusten en direct 
na rust werd het zelfs 1-4: dit onder meer door 
2 doelpunten van Stef Klugkist. Deze voorsprong 
werd echter nog bijna weggeven, omdat Achilles 2 
keer binnen 8 minuten scoorde, maar uiteindelijk 

gingen de 3 punten mee na Bedum door een 3-5 
overwinning 

Op 4 juni stond onze laatste wedstrijd op het pro-
gramma tegen de Knickerbockers en normaal heb-
ben deze mensen vaak een feestje, alleen nu was 
het de beurt aan ons. Op de dag voor deze wed-
strijd trad onze assistent trainer Bas Groeneveld 
in het huwelijksbootje met zijn Inge en voor deze 
gelegenheid was de hele selectie uitgenodigd. Het 
werd een fantastisch feest en we wensen Bas en 
Inge alle geluk van de wereld toe.
Nadat iedereen om half 2 in de kleedkamer was, 
werd er nog kort teruggeblikt op het trouwfeest 
van de avond ervoor en gingen de neuzen richting 
de wedstrijd. Het werd een eentonige wedstrijd; 
Bedum was veel beter en tkb groef zich in rondom 
de goal. Wij kregen kans op kans, maar de bal ging 
er niet in, zelfs niet door een gegeven strafschop 
en zoals zo vaak, als je zelf niet scoort dan ….En 
zo werd deze wedstrijd verloren met 0-1. TKB had 
echter niks aan deze uitslag aangezien Oosterwol-
de gewonnen had bij Delfzijl en zo was tkb gebom-
bardeerd tot de nacompetitie.

Wij kunnen al met al terug kijken op een fantastisch 
seizoen; een seizoen waarin 8 junioren werden 
ingepast en deze jonge kerels hebben het super 
opgepakt en stuk voor stuk hun waarde laten zien. 
En nu bekend is geworden dat de groep bijelkaar 



Een aandeel in elkaar

Ontdek Rabo SmartPin op rabobank.nl/smartpin

•  Niet meer achter je geld aan    •  Handig voor onderweg

•  Professioneel                                 •  Voordelig: €10 p/mnd, €0,15 per transactie

Rabo SmartPin. Maak van je smartphone een pinapparaat.

Met Rabo
SmartPin.

“Natuurlijk 
kunt u 

hier pinnen.”

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!!

Lieve 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
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blijft, kunnen we verder bouwen en misschien nog 
een mooier seizoen maken dan dat we nu heb-
ben gedaan. We zijn uiteindelijk 6e geworden met 
36 punten en een positief doelsaldo van +6; eer-
lijk is eerlijk hier had ik vooraf geen rekening mee 
gehouden, maar uiteraard wel voor getekend, dus 
een klasse prestatie.
We gaan nu eerst genieten van een wel verdiende 
vakantie en wij beginnen weer op dinsdag 28 juni 
met trainen en zullen op 9 juli nog een wedstrijd 
spelen tegen Drachtster Boys, thuis om 15.00 uur, 
Daarna hebben we weer vakantie tot 6 augustus 
en het oefenprogramma ziet er als volgt uit:

Dinsdag 16 augustus thuis tegen TLC uit Leek 
20.00 uur 
Zaterdag 20 augustus thuis tegen Zuidhorn 
.00 uur
Zaterdag 27 augustus uit tegen Marum 14.30 uur 
Dinsdag 13 september thuis tegen Noordwolde 
20.00 uur 
Wij willen jullie bedanken voor jullie support en 
steun het afgelopen seizoen en hopelijk tot in au-
gustus 

Nog een paar feitjes 
Mark Kruizinga is topscorer geworden met 13 com-
petitie doelpunten en 11 oefendoelpunten.

Stef Klugkist heeft voor het eerst gescoord in het 
1e elftal.
Stijn Hekstra heeft voor het eerst een hattrick ge-
maakt in een wedstrijd.
We hebben maar 1 schorsing gehad over het hele 
seizoen, namelijk Robin te Kate 2x geel in 1 wed-
strijd.
Mart Slager is volgens mij de jongste debutant 
sinds lange tijd en misschien wel ooit; met zijn 16 
jaar stond hij 2x in de basis. 
Een andere debutant was 37 jaar oud, namelijk 
Ivan Landlust.
We hebben 3 keepers gehad dit seizoen die heb-
ben gespeeld en in totaal 6 verschillende keepers 
die op het wedstrijdformulier stonden: namelijk 
Jos Broekmans, Cas Schipper, Ivan Landlust, Jorn 
Ollinga, Rutger Faber en Jeroen Mulder
Grensrechters hebben we dit seizoen nog veel 
meer gehad, namelijk Kick Mulder, Alfred Balkema, 
Johan Vd Veen, Guus Rozema, Joachim Belga, Rut-
ger Bulthuis, Twan Ahlers en ik zelf. Heren hele-
maal top dat jullie je hiervoor hebben geleend.
We hebben totaal 41 wedstrijden gespeeld incl. be-
ker en oefen; daarvan 19 gewonnen, 7 gelijk en 15 
verloren.
Doelsaldo 82 voor en 64 tegen.

Gr Albert Niemeijer

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



BETAALBAAR 
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CARTEAM
GARAGE HOMAN

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

Kapelstraat 1, 2 en 2b Bedum
Tel.: 050 - 301 03 75

www.kinderopvangpaddington.nl
•  Kinderopvang paddington; daar waar uw kind, kind mag zijn.
•  De andere kinderopvang.
•  Uw kind kan spelen met leeftijdgenootjes.
•  Huislijke sfeer.

DE9003253-ONT001-CB013



Overlijden melden
050-3011 241

Bert van Dijken
06-4122 6559

Inez Zeldenrust
06-2861 7285

voorGroningen en Drenthe

Verbindingsweg 36
9781 DA Bedum
zorg@bertvandijken.nl
www.bertvandijken.nl

persoonlijk
betrokken

transparant

Uitvaartzorg Bert van Dijken



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



31

Jeroen is ‘besmet met het supermarktvirus’ en door-
kneed in deze business. Het lot bepaalde dat hij als 
dertienjarige puber door een plaatselijke onderne-
mer in Veendam in de kraag gevat werd, toen hij sa-
men met zijn vrienden het winkelcentrum onveilig 
maakte. De winkeleigenaar besloot dat het voor alle 
partijen beter was, dat deze knaap aan het werk ging. 
Dat sloeg aan. Hij volgde een middelbare detailhan-
del opleiding en daarna een profood-studie aan het 
hbo. Als franchise-ondernemer bij Plus werd tenslot-
te een businessopleiding in het ondernemerschap 
gevraagd. Met succes behaalde hij dit diploma aan 
Nijenrode. Op diverse plekken werd hij franchise-
ondernemer. Voldoende kansen pakte hij op, soms 
in een samenwerking met anderen en soms alleen. 

Resultaatgericht
Het ondernemen in Bedum is een uitdaging, want 
de concurrentie met een Aldi en Jumbo is stevig. Met 
zijn resultaatgerichte aanpak deinst Jeroen hiervoor 
niet terug. Over de mooie kanten in dit vak benoemt 
hij het omgaan met de klant en de samenwerking 
met Marloes. Gaandeweg ontstond tussen hen een 
prima taakverdeling. ‘Marloes houdt zich bezig met 
planning en personeelsbeleid. Boekhouding, inkoop 
en veel externe dingen zijn meer mijn verantwoorde-
lijkheid.’ Het negatieve overschaduwt vaak het posi-
tieve, vindt Jeroen, als naar de minder mooie kanten 
van het vak wordt gevraagd. Met zijn optimistische 
grondhouding laat hij dat graag vervagen en gaat hij 
voor het mooie. 

Toekomst
‘Wat je onderscheidt, is vriendelijk personeel; dat is 
ongelooflijk belangrijk.’ De klantbejegening maakt 
het bedrijf. Verder is het personeel op alle plekken 
inzetbaar, heel efficiënt. Voor de toekomst liggen er 
diverse ideeën op de plank. Bijvoorbeeld op het ge-
bied van hybride kassa’s, waarbij de klant zelf scant 
en afrekent. Dit vraagt om interne verbouwingen. 
Ook e-commerce (kopen vanaf de website) is sterk 

toegenomen en maakt dat een winkel er in de toe-
komst anders uit kan gaan zien. Plus staat bekend 
om de acties, die ook een zuigende werking hebben 
op de klant. ‘Daar komen de mensen voor.’

Sport en vrije tijd
‘Vrije tijd hebben we niet zoveel. Maar als onze 
oudste dochter voetbalt, sta ik langs de lijn.’ Een za-
terdagmiddag naar het veld om het eerste elftal te 
zien voetballen, doet hij niet meer. ‘Ik kies er dan 
voor om tijd met mijn kinderen door te brengen.’ 
Met trots vertelt hij dat Quinty en Dylano, de zes-
tienjarige tweeling, ook in de winkel werken. De een 
nagenoeg fulltime (gekoppeld aan opleiding) en de 
ander om de week. De andere drie kinderen, Reesa, 
Revinè en Myrthe, zijn nog te jong. Om fit te blijven, 
doet hij aan kickboksen. Van oorsprong is hij basket-
baller en later volleyballer, maar dit bleek te blessu-
regevoelig. Sinds eind vorig jaar heeft hij een nieuwe 
maatschappelijke rol als voorzitter van de Omloop 
van Bedum, de wielerronde die jaarlijks in juni wordt 
georganiseerd. ‘Ja, het zijn drukke tijden.’

Contact
Plus Jeroen Juch
Grotestraat 13, 9781 HA Bedum, 050 301 0481

Tekst: Ineke van Zanten

SPONSOR AAN HET WOORD
Plus Jeroen Juch

Met een flinke dosis ervaring startte Jeroen Juch een Plus-supermarkt in Bedum. 

Het had evengoed een andere plek kunnen zijn, want in dit vakgebied dienen zich 

telkens nieuwe kansen en uitdagingen aan. Hij koos voor deze plek, waar hij ook 

zijn levenspartner Marloes leerde kennen. Ze was een van de medewerkers en leidt 

inmiddels samen met hem dit bedrijf, dat zestig collega’s telt. 
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Jeugdtoernooi van twee dagen bij SV Bedum
Wat was het een heerlijk weekend: prachtig weer, vrolijke teams, kundige 

scheidsrechters, een handige toernooiapp, heel veel vrijwilligers, liters 

koffie en fris, gehaktballen, friet en broodjes hamburger. We konden als 

toernooiorganisatie niet beter wensen. 

Op zaterdag 25 en 26 juni 2022 vond na 3 jaar het SV Bedum Klaverblad 

Verzekeringen Jeugdtoernooi weer plaats.

In totaal kwamen meer dan 170 jeugdvoetbal-
teams in actie tijdens het toernooiweekend. Op za-
terdag waren de teams verdeeld over 27 poules en 
de wedstrijden werden gespeeld in een ochtend-, 
middag- en avondprogramma. 

Het voetbaltoernooi begon zaterdagochtend met 
de wedstrijden voor de jongste teams: de JO7-, 
JO8-, JO9- en JO13- pupillen. Vanaf 13.00 uur kwa-
men de JO10-, JO11-, JO12- en MO13-pupillen in 
actie en vanaf 17.00 uur was het de beurt aan de 
JO15- en JO17-junioren.
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Jeugdtoernooi van twee dagen bij SV Bedum

Op zondag was er een toernooi voor de selectie-
teams, die uitkomen op divisie- of hoofdklasse-
niveau in de leeftijdscategorieën JO17, JO15 en 
JO13. En voor de MO17 uitkomend in de hoofd-
klasse of lager De vele aanwezige toeschouwers 

werden verwend met (zeer) goed jeugdvoetbal. 
In elke leeftijdscategorie JO13 en JO15 deden 8 
teams mee, die na een poulefase via een knock-
outsysteem tot de finalewedstrijden kwamen. De 
jeugdteams van SV Bedum presteerden goed. 



36



37

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

SV Bedum had de zaken rond het jeugdtoernooi 
goed voor elkaar. Verkeersregelaars zorgden 
voor de verkeersveiligheid rond het sportpark. 
De deelnemende teams werden met een vrien-
delijke glimlach ontvangen door de meer dan 
50 vrijwilligers, die verdeeld over het weekend 
actief waren om het toernooi in goede banen 

te leiden en een ieder van een hapje en drankje 
te voorzien. Hoofdsponsor Klaverblad Verzeke-
ringen had voor elke deelnemer een leuke give-
away en sponsor Problicity had voor elke speler 
en bezoeker een appel, banaan of mandarijn be-
schikbaar gesteld.

De toernooicommissie van SV Bedum is lang bezig 
geweest om het toernooi zo goed mogelijk voor te 
bereiden. Op vrijdag werden de tenten opgebouwd 
en alles klaar gezet. En op zaterdag blijkt dan of alle 
teams, vrijwilligers en scheidsrechters die hebben 
toegezegd ook daadwerkelijk op komen dagen. Dat 
was gelukkig zoals verwacht het geval en dan kan 
het toernooi al bijna niet meer misgaan. Daarnaast 
was het prachtig weer; ideaal toernooiweer. Alles 
is prima verlopen. De toernooicommissie wil graag 
iedereen die aan het slagen van het toernooi heeft 
bijdragen heel hartelijk danken. Alleen samen kun-
nen we een toernooi van deze omvang neerzetten. 
Dus, graag tot volgend jaar! 



 dames- en herensalon

 050 301 2366
okehairstyling.nl

Grotestraat 22
9781 HC Bedum
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SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi

UITSLAGEN
Poule JO7

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. v.v. Harkstede JO7-2 1e Poule B 16 14 17 3
2. FC Zuidlaren JO7-4 1e Poule A 15 15 19 4
3. SV Bedum JO7-1 2e Poule A 15 11 14 3
4. FC Zuidlaren JO7-5 2e Poule B 13 4 11 7
5. SV Bedum JO7-2 3e Poule B 3 -5 5 10
6. v.v. Harkstede JO7-1 3e Poule A 3 -16 5 21
7. SC Loppersum JO7-1 4e Poule A 3 -10 5 15
8. SV Bedum JO7-3 4e Poule B 3 -13 2 15

Poule JO8

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. VEV'67 JO8-1 1e Poule A 15 17 19 2
2. VEV'67 JO8-3 1e Poule C 15 10 12 2
3. v.v. Harkstede JO8-1 1e Poule B 13 19 22 3
4. TUS Wahnbek JO8-1 2e Poule B 12 10 12 2
5. SJO STEO JO8-2 2e Poule C 10 9 13 4
6. SV Bedum JO8-1 2e Poule A 9 12 19 7
7. SV Bedum JO8-2 3e Poule B 10 9 14 5
8. HFC'15 JO8-1 3e Poule A 9 3 11 8
9. SV Bedum JO8-4 3e Poule C 7 4 10 6
10. v.v. Winsum JO8-1 4e Poule A 9 2 10 8
11. VEV'67 JO8-2 4e Poule B 6 -2 10 12
12. v.v. Zuidhorn JO8-4 4e Poule C 4 -4 6 10
13. v.v. Drachten JO8-2 5e Poule C 4 -8 5 13
14. FC Zuidlaren JO8-2 5e Poule B 3 -11 5 16
15. SC Scheemda JO8-1 5e Poule A 3 -13 3 16
16. SV Bedum JO8-3 6e Poule C 3 -11 1 12
17. SV de Heracliden JO8-1 6e Poule A 0 -21 2 23
18. DZOH JO8-2 6e Poule B 0 -25 0 25

Poule JO9

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. TUS Wahnbek JO9-1 1e Poule B 15 22 23 1
2. GVAV Rapiditas JO9-5 1e Poule C 13 11 13 2
3. SV Bedum JO9-1 1e Poule A 13 10 16 6
4. ONS Sneek JO9-3 2e Poule C 13 8 11 3
5. SV Bedum JO9-2 2e Poule B 10 4 13 9
6. v.v. Roden JO9-1 2e Poule A 9 6 11 5
7. FC Zuidlaren JO9-2 3e Poule B 8 -1 9 10
8. NEC Delfzijl JO9-1 3e Poule A 7 0 9 9
9. v.v. Niekerk JO9-1 3e Poule C 7 0 6 6
10. v.v. Grijpskerk JO9-1 4e Poule A 7 -2 8 10
11. GVAV Rapiditas JO9-4 4e Poule C 6 1 8 7
12. SV de Heracliden JO9-1 4e Poule B 4 -2 9 11
13. SV Marum JO9-1 5e Poule A 6 4 12 8
14. SV Bedum JO9-3 5e Poule C 4 -7 4 11
15. Noordpool UFC JO9-1 5e Poule B 4 -12 4 16
16. GVAV Rapiditas JO9-3 6e Poule B 1 -11 5 16
17. SJO GEO / SVW JO9-1 6e Poule C 0 -13 2 15
18. v.v. Helpman JO9-2 6e Poule A 0 -18 2 20
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Poule JO10

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. v.v. Winsum JO10-3 1e Poule C 15 18 23 5
2. Be Quick 1887 JO10-1 1e Poule A 15 10 14 4
3. v.v. Winsum JO10-2 1e Poule B 15 7 13 6
4. SC Scheemda JO10-2 1e Poule D 10 2 9 7
5. Be Quick 1887 JO10-2 2e Poule B 12 16 17 1
6. v.v. Winsum JO10-5 2e Poule C 10 4 10 6
7. v.v. Winsum JO10-4 2e Poule D 10 3 7 4
8. Velocitas 1897 JO10-1 2e Poule A 10 2 7 5
9. SC Scheemda JO10-1 3e Poule C 9 5 10 5
10. SV Lycurgus JO10-6 3e Poule D 8 2 8 6
11. v.v. Bato JO10-1 3e Poule A 7 2 5 3
12. HFC'15 JO10-1 3e Poule B 7 0 7 7
13. SV Lycurgus JO10-3 4e Poule C 7 9 14 5
14. SV Bedum JO10-4 4e Poule D 7 1 6 5
15. WVV 1896 JO10-1 4e Poule B 6 1 12 11
16. HFC'15 JO10-2 4e Poule A 4 -2 6 8
17. v.v. Noordwolde JO10-1 5e Poule D 4 -3 5 8
18. FC Zuidlaren JO10-3 5e Poule B 4 -6 6 12
19. v.v. Gorecht JO10-1 5e Poule A 3 -2 6 8
20. SV Bedum JO10-3 5e Poule C 3 -26 4 30
21. WVV 1896 JO10-2 6e Poule D 3 -5 7 12
22. SV Bedum JO10-1 6e Poule A 2 -10 3 13
23. Velocitas 1897 JO10-2 6e Poule C 0 -10 4 14
24. SV Bedum JO10-2 6e Poule B 0 -18 3 21

Poule JO11

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. SC Loppersum JO11-1 1e Poule C 12 9 15 6
2. v.v. Harkema JO11-2 1e Poule B 12 9 10 1
3. FC Zuidlaren JO11-1 1e Poule A 12 3 7 4
4. v.v. Hoogezand JO11-1 2e Poule A 11 5 7 2
5. WVV 1896 JO11-2 2e Poule C 10 7 11 4
6. TUS Wahnbek JO11-1 2e Poule B 10 2 6 4
7. SV Lycurgus JO11-6 3e Poule C 10 5 9 4
8. SV Bedum JO11-2 3e Poule B 8 2 4 2
9. v.v. Nieuw Roden JO11-1 3e Poule A 5 -2 3 5
10. SV Lycurgus JO11-2 4e Poule B 5 1 4 3
11. SV de Heracliden JO11-1 4e Poule A 4 1 7 6
12. FC Zuidlaren JO11-3 4e Poule C 4 -6 4 10
13. SJO Broekster-W...O11-1 5e Poule B 4 -2 4 6
14. SV Marum JO11-1 5e Poule A 4 -2 3 5
15. SJO GEO / SVW JO11-1 5e Poule C 4 -4 3 7
16. SV Bedum JO11-1 6e Poule A 3 -5 1 6
17. SV Bedum JO11-3 6e Poule C 2 -11 4 15
18. FC Zuidlaren JO11-2 6e Poule B 1 -12 0 12

Poule JO12

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. SV Lycurgus JO12-3 1e Poule A 12 6 7 1
2. ST Een / Veenhu...O12-1 2e Poule A 10 1 4 3
3. v.v. Zuidhorn JO12-2 3e Poule A 7 0 5 5
4. Noordpool UFC JO12-1 4e Poule A 7 1 5 4
5. DVC Appingedam JO12-2 5e Poule A 4 -2 2 4
6. SV Bedum JO12-1 6e Poule A 3 -6 1 7
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Poule JO17

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. SJO Coendersborg JO17-1 1e Poule A 13 6 6 0
2. v.v. Noordwolde JO17-1 1e Poule B 11 11 13 2
3. Velocitas 1897 JO17-3 2e Poule B 11 5 6 1
4. v.v. Helpman JO17-2 2e Poule A 6 0 2 2
5. VEV'67 JO17-3 3e Poule B 7 2 3 1
6. SC Leovardia JO17-1 3e Poule A 5 0 3 3
7. v.v. Niekerk JO17-1 4e Poule B 7 -1 3 4
8. SV Bedum JO17-2 4e Poule A 5 0 1 1
9. v.v. De Weide JO17-2 5e Poule A 4 -2 0 2
10. SV Oosterwolde JO17-3 5e Poule B 4 -5 1 6
11. FC Grootegast JO17-1 6e Poule A 3 -4 2 6
12. SV Bedum JO17-3 6e Poule B 0 -12 0 12

Poule MO13

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. Veendam 1894 MO13-1 1e Poule A 14 5 7 2
2. HS'88 MO13-1 2e Poule A 14 4 6 2
3. v.v. Winsum MO13-1 3e Poule A 6 0 6 6
4. SV Bedum MO13-1 4e Poule A 0 -9 1 10

Poule JO15

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. SV Lycurgus JO15-3 1e Poule B 11 6 7 1
2. SVO Oosterwolde JO15-2 1e Poule A 10 5 8 3
3. ASVB JO15-1 2e Poule B 10 3 4 1
4. HFC'15 JO15-2 2e Poule A 9 5 6 1
5. WVV 1896 JO15-3 3e Poule B 8 1 4 3
6. SV Bedum JO15-2 3e Poule A 8 -2 3 5
7. GVAV Rapiditas JO14-4 4e Poule B 6 0 1 1
8. v.v. Wildervank JO15-2 4e Poule A 5 -4 1 5
9. v.v. Helpman JO15-2 5e Poule A 5 -1 1 2
10. v.v. Noordwolde JO14-1 5e Poule B 2 -3 0 3
11. SV Twedo JO15-1 6e Poule A 2 -3 3 6
12. v.v. Helpman JO15-4 6e Poule B 2 -7 0 7

Poule JO13

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. DVC Appingedam JO13-1 1e Poule A 13 6 7 1
2. TUS Wahnbek JO13-1 1e Poule B 9 3 3 0
3. GVAV Rapiditas JO13-2 2e Poule A 10 2 4 2
4. SV Bedum JO13-3 2e Poule B 8 3 4 1
5. v.v. Siddeburen JO13-1 3e Poule B 8 0 2 2
6. DZOH JO13-2 3e Poule A 5 -2 1 3
7. v.v. Leo JO13-2 4e Poule B 6 -1 3 4
8. HS'88 JO13-1 4e Poule A 5 -2 2 4
9. Velocitas 1897 JO13-1 5e Poule A 5 1 3 2
10. DZOH JO13-4 5e Poule B 4 -1 1 2
11. v.v. Usquert JO13-1 6e Poule B 2 -4 1 5
12. SV Bedum JO13-2 6e Poule A 2 -5 3 8
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Poule JO17 (zondag)

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. SV Bedum JO17-1 1e Poule A 16 15 15 0
2. Veendam 1894 JO17-1 2e Poule A 15 11 13 2
3. v.v. Zuidhorn JO17-1 3e Poule A 13 7 8 1
4. GVAV Rapiditas JO17-1 4e Poule A 9 6 9 3
5. SC Joure JO17-1 5e Poule A 4 -4 5 9
6. BWO JO17-1 6e Poule A 4 -5 5 10
7. WV-HEDW JO17-1 7e Poule A 0 -30 0 30

Poule MO17 (zondag)

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. MCS MO17-1 1e Poule A 12 3 7 4
2. v.v. Zuidhorn MO17-1 2e Poule A 11 2 6 4
3. SV Bedum MO17-1 3e Poule A 10 2 7 5
4. SC Joure MO17-1 4e Poule A 9 0 7 7
5. WVV 1896 MO17-1 5e Poule A 8 1 4 3
6. HFC'15 MO17-1 6e Poule A 6 -3 3 6
7. FC Grootegast MO17-1 7e Poule A 4 -5 3 8

Poule JO13 (zondag)

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. Be Quick 1887 JO13-1 1e Plaats 1 & 2 3 2 2 0
2. WVV 1896 JO13-1 1e Plaats 5 & 6 3 1 2 1
3. Be Quick 1887 JO13-2 2e Plaats 5 & 6 0 -1 1 2
4. FC Wolvega JO13-1 2e Plaats 1 & 2 0 -2 0 2
5. FC Zuidlaren JO13-1 1e Plaats 7 & 8 3 1 1 0
6. v.v. Winsum JO13-1 1e Plaats 3 & 4 3 1 1 0
7. GVAV Rapiditas JO13-1 2e Plaats 7 & 8 0 -1 0 1
8. SV Bedum JO13-1 2e Plaats 3 & 4 0 -1 0 1

Poule JO15 (zondag)

Rang Team Eindstand P +/- DPV DPT
1. Heerenveense Bo...O15-1 1e Plaats 5 & 6 3 1 1 0
2. SV Bedum JO15-1 1e Plaats 1 & 2 3 1 1 0
3. Be Quick 1887 JO15-2 2e Plaats 5 & 6 0 -1 0 1
4. v.v. de Weide JO15-1 2e Plaats 1 & 2 0 -1 0 1
5. SV Marum JO15-1 1e Plaats 7 & 8 3 2 2 0
6. Blauw wit '34 JO15-1 1e Plaats 3 & 4 3 1 1 0
7. JSG Wilhelmshav...O15-1 2e Plaats 3 & 4 0 -1 0 1
8. HFC'15 JO15-1 2e Plaats 7 & 8 0 -2 0 2
9. GRC Groningen JO15-1 2e Poule B 6 6 7 1
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JO11-1 kampioen van het 4e blok!
En daar staat iedereen dan op een donderdagavond na de training met 

een kampioensmedaille om de nek en de kampioensschaal in de handen 

te stralen. De weg naar deze medaille en schaal was niet altijd makkelijk. 

Maar uiteindelijk werd het harde werken beloond. 

Na eerst een blokje in de hoofdklasse, waarin bleek 
dat de tegenstanders toch echt een maatje te groot 
bleken en twee door corona beïnvloede blokjes, 
zou het dan in het laatste blokje moeten gebeuren. 
De teams in deze eerste klasse zijn allemaal zeer 
aan elkaar gewaagd; grote uitslagen kom je bijna 
niet tegen. Spannende wedstrijden des te meer. 
De eerste wedstrijd speelden we tegen GVAV JO11-
2. De twee voorgaande wedstrijden werden verlo-
ren, maar beide keren waren we de betere ploeg. 
Al vroeg in de wedstrijd kwamen we ongelukkig op 
een 0-1 achterstand. Toch konden we de wedstrijd 
naar ons toetrekken wat resulteerde in een prach-
tige 4-3 overwinning. 

Een week later volgde de wedstrijd tegen GRC Gro-
ningen. GRC was net gedegradeerd uit de hoofd-
klasse en wilde bewijzen dat dit niet terecht was. 
We speelden drie kwartier goed voetbal en met 
nog een kwartier te gaan stond het 2-2. Wie de 
3-2 zou maken. zou de wedstrijd winnen. Helaas 
was het GRC die scoorde. Ook een alles of niets 
poging van ons hielp helaas niet en GRC kon nog 
uitlopen naar 5-2. Toch overheerste best een goed 
gevoel over deze wedstrijd, het spel van ons was 
drie kwartier prima. 

Daarna volgde de uitwedstrijd tegen De Heracli-
den. Hoewel de uitslag doet vermoeden. dat het 
een spannende wedstrijd was. viel dat wel mee. 
We wonnen met 1-2. maar gezien het veldover-
wicht, vele kansen, paal en lat die in de weg ston-
den, kwam de overwinning nooit in gevaar. 

De vierde wedstrijd speelden we thuis tegen 
SGV. SGV is een fysiek sterke ploeg. die puur op 
de counter speelt. Dit hadden we nog niet eerder 
meegemaakt. Een tegenstander die in een soort 
handbalverdediging rond het eigen doel staat en 
dan de bal hard naar voren schiet. Een of twee spe-
lers komen er dan uit en proberen zo snel mogelijk 

op doel te schieten. We konden maar niet in ons 
spel komen, waren veel te onrustig aan de bal en 
namen niet de tijd om een oplossing te zoeken. 
Door twee vlijmscherpe counters van SGV stonden 
we bij rust met 2-0 achter. In de rust aangegeven. 
dat we rustig moeten blijven en geduldig de bal 
rond moeten spelen. Dan zouden de kansen wel 
komen. Dit werd na de rust goed uitgevoerd en we 
kwamen snel op 2-2. Omdat we een aantal kansen 
niet benutten was dit ook de eindstand. 

Wedstrijd vijf was uit bij Lycurgus. Toen de scheids-
rechter om 9.00 op z’n fluit blies. stond Bedum nog 
in de slaapstand. Door een groot aantal fouten van 
onze kant stonden we heel snel met 3-0 achter. In 
de rust aangegeven dat het echt anders moest. We 
wilden meer strijd, inzet en beleving zien. Dat werd 
direct opgepakt. Het werd een compleet andere 
wedstrijd. Lycurgus kwam er totaal niet meer aan 
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JO11-1 kampioen van het 4e blok!
te pas en Bedum stapte met een 3-4 overwinning 
van het veld. 

En dan ga je toch eens naar de stand kijken. Er was 
nog 1 concurrent over: GVAV. Als wij de volgende 
wedstrijd zouden winnen en GVAV niet, dan zijn 
we kampioen. Je merkte dat het begon te leven in 
de groep. En hoewel je de hele week probeert het 
er niet over te hebben, sluipt het kampioensvirus 
toch in het team. 

Noordpool thuis, altijd lastig. En dat bleek ook wel. 
Of het nu de spanning was of onderschatting, ik 
weet het niet, maar bij rust stonden we met 4-1 
achter. Na een paar tactische wijzigingen aange-
bracht te hebben, draaiden we ook deze wedstrijd 
om en wonnen we met 7-4. Helaas won GVAV ook, 
dus de vlag kon nog niet uit. GVAV moest nog een 
wedstrijd spelen, wij waren al klaar. Wanneer GVAV 
won zou het op het doelsaldo aankomen, waarin 
GVAV in het voordeel was. 

Snel kwam op zaterdagmiddag 28 mei de uitslag 
van GVAV door. Het was 2-2 geworden tegen GRC 
en hierdoor waren wij kampioen! Kampioen wor-
den zonder te spelen is wel wat minder leuk, maar 
op de donderdagavond hebben wel het toch goed 
gevierd! 

En dan zit het seizoen er op. Armin, Daniël, Jordi, 
Julia, Liam, Robbin, Robin, Ruben en Santhos be-
dankt voor het mooie seizoen. Iedereen heeft zich 
op zijn/haar manier weer ontwikkeld en ik hoop 
dat jullie deze ontwikkeling volgend seizoen voort 
kunnen zetten. In de nieuwe indeling zal het team 
niet bij elkaar blijven. Ik hoop dat in welk team je 
ook speelt, je er weer mooi seizoen van kan maken 
en jezelf blijft ontwikkelen op alle vlakken. 
Dan wil ik bij deze graag Bas Damminga en Duurt 
Stoppels bedanken voor het fluiten van bijna al 
onze wedstrijden. Ik kon altijd een beroep op jullie 
doen dit seizoen! Ana en Conny heel erg bedankt 
voor het invullen van onze kantinediensten. Erg fijn 
dat jullie dat voor ons wilden doen! Alle ouders be-
dankt voor jullie support dit seizoen! En als laatste 
Robert, heel erg fijn dat wij samen dit team konden 
trainen en begeleiden. Heel veel succes en plezier 
bij JO11-1 volgend seizoen! 

Tot volgend seizoen!
Marc van der Hak 



48

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 water48

Full Service ICT Bureau.
Anura









Ontwerp

Ontwikkeling

Maatwerk

Concepting





Websites Apps

Contact
info@anurawebdevelopment.nl

(050) 737 0329

Industrieweg 14, 9781 AC Bedum

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
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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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SPONSOR AAN HET WOORD

Kimkes Interieurmontage
De drukbezette Johnny Kimkes is een ervaren interieurbouwer. Graag maakt hij tijd 

vrij om te vertellen over zijn bedrijven. Want naast Kimkes Interieurmontage is hij 

ook mede eigenaar van We-make-iT. 

Johnny Kimkes ging na zijn middelbare schooltijd 
aan het werk als interieurbouwer. Hij werkte tien 
jaar bij woningcorporatie Nijestee. Zijn vaste col-
lega daar, Johan Veenman, besloot het roer om te 
gooien en voor zichzelf te beginnen. Daaropvol-
gend nam ook Johnny ontslag en startte zijn on-
derneming. Met zijn jarenlange werkervaring is hij 
een vakman, die kan worden ingezet voor mon-
tagewerkzaamheden aan bijvoorbeeld badkamers, 
sanitair, keukens en tegelwerk. Daarnaast is de in-
terieurbouw een van zijn paradepaardjes. Van ont-
werp tot uitvoering. Een mooi voorbeeld daarvan 
is Het Proeflokaal in winkelcentrum Veeno. Van de 
toenmalige eigenaar van de, in het winkelcentrum 
gevestigde, slijter kreeg hij de opdracht voor het 
ontwerpen en realiseren van het interieur voor Het 
Proeflokaal. Een project van drie maanden met een 
prachtig resultaat. Er worden wijn- en bierproeve-
rijen georganiseerd aan de door hem gemaakte 
massief eiken tafels. Je wast er je handen in de 
wijntonnen, die zijn omgebouwd tot wastafel.

We-make-iT
Zijn werkplaats in Noordhorn deelt hij met een or-
gelbouwer en een houtspecialist. Met die laatste, 
Eento Meijer, heeft hij de handen ineengeslagen. 
Samen zijn zij eigenaar van We-make-iT. Dit be-
drijf is gespecialiseerd in oppervlakte schadeher-
stel. Met hun werkervaring zijn zij specialisten in 
dit precisiewerk. Het herstelwerk van schade aan 
meubels en interieur is erg arbeidsintensief. Spo-
radisch werken ze aan werktuigen. Zo gaan ze bin-
nenkort naar België voor het herstellen van twee 
gaatjes in een exclusieve trailer. ‘Niet heel prak-
tisch zo ver weg van huis, maar een hele mooie 
uitdaging’, aldus Johnny.

Broodfonds Ome Loeks
Dat hij ondernemend is, blijkt ook uit de oprich-
ting van het ‘Broodfonds Ome Loeks’ dat hij met 
een aantal andere ondernemers startte. Hij zat in 

het bestuur als secretaris van dit 
broodfonds. Dit fonds bestaat uit 
maximaal 50 ondernemers, die 
elkaar kennen en vertrouwen. Je 
steunt elkaar bij ziekte door alle-
maal elke maand een bedrag opzij 
te zetten. Dat kan worden uitge-
keerd als een van de ondernemers 
ziek wordt. ‘Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar in dit fonds’, 
vertelt Johnny. 

Op de vraag wat hij heeft met voetbal begint Joh-
nny te lachen. ‘Niks, al speelt mijn aanstaande 
schoonzoon Djen wel bij de club.’ Natuurlijk spon-
sort hij graag, maar hij vindt zelf zijn ontspanning 
in het vissen. Langs de waterkant turen. Leven en 
laten leven, dat is zijn motto. 

Kimkes Interieurmontage   
Smidshorn 26 Bedum    
06-12496654 / info@jkim.nl   
www.jkim.nl

We-make-iT
info@we-makeit.nl
www.we-makeit.nl

Tekst: Sandra Zijl



 

 

VOOR BEDRIJVEN: 

• TEKENWERK 

• CALCULATIE 
• PROJECTBEGELEIDING 
• UITVOERING 

VOOR PARTICULIEREN: 

• TEKENWERK / AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

• BOUWBEGELEIDING 

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

BEVINGSCHADE, INCL. COMMUNICATIE MET NAM 

• AANKOOPKEURING / BOUWKUNDIGE KEURING WONINGEN 

  

T: 0651143924 

I: WWW.BMAT.NL  

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

 

HYPOTHEEKADVIES

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

Molenweg 5  -  9781 GL Bedum

06 48 92 87 47
info@gonniesmithypotheekadvies.nl
 www.gonniesmithypotheekadvies.nl
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JO13-3 is een TEAM

Maar wat is nog meer een team. Nou bij JO13-3 
kun je de volgende omschrijving geven: Een groep 
jongens en meiden, die samen lol op de grasmat 
hebben en daarbij het voor hen hoogst haalbare 
graag mee willen nemen. Echter is samen en voor 
elkaar bokje staan het allerbelangrijkste. Een goe-
de wedstrijd is een leuke wedstrijd. Nou is het na-
tuurlijk makkelijk praten als je maar 2 wedstrijden 
gelijk speelt en de rest gewonnen hebt, maar daar 
hebben ze dan ook als een TEAM voor gestreden. 
En nee, niet elke overwinning kwam zo aanwaaien, 
mag u weten. Er waren echt moeilijke dagen bij. 
Dat het even niet liep, dat samenwerken even wat 
anders ging dan anders, of dat het gewoon niet de 
dag was. Toch wist dit JO13-3 elkaar dan weer te 
motiveren en de koppies omhoog te steken en er 
voor te gaan ook al was er een achterstand. Kijk en 
dat, lieve dames en heren, dat is nou een TEAM!!! 
Met deze instelling hebben ze in de eerste sei-
zoenshelft weten te promoveren van 4e naar 3e 
klasse en in die 3e klasse zijn ze gewoon gelijk 
kampioen geworden in de 2e seizoenshelft. Ik, als 
toeschouwer/moeder van 1 van de “team-ers” ben 
zo trots op wat dit team door juist die instelling 
voor elkaar heeft gekregen. Het is zo mooi om te 
zien dat het zo ook kan. Het is ondertussen meer 
een vriendenteam dan een random voetbalelftal. 
Er is dan ook vanuit de meeste spelers de wens 
om bij elkaar te blijven volgend seizoen. We zul-
len zien hoe dat uitpakt. Ook moet gezegd worden 
dat support van de ouders zeker meeweegt in het 
totale plaatje. En daar was meestal geen gebrek 
aan. Ik merk dat die positiviteit ook bij de ouders 
doorklinkt. Dit is een lofpraatje natuurlijk, maar 
niet zonder reden. 

21 mei hebben wij de KAMPIOENSWEDSTRIJD ge-
speeld tegen GRC. De enige opdracht was “win-
nen”, dan zouden we het op eigen kracht behalen. 

Oké, als er iets is wat u van JO13-3 moet weten lieven mensen, dan is 

het wel dat het een TEAM is. En dan heb je verschillende opvattingen van 

het woord TEAM. De dikke van Dale zegt: “De definitie van een team is 

een groep personen, die door middel van samenwerking een gezamenlijk 

doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het 

doel te bereiken.”

Eigenlijk was bij de rust al duidelijk dat het een 
winstpot ging worden, maar toch ben ik als moe-
der daar nooit eerder gerust op, dan wanneer het 
fluitsignaal heeft geklonken. U begrijpt dat vast. De 
uitslag van deze wedstrijd is een ieder al ter ore 
gekomen en inderdaad we hebben gewonnen. Het 
werd uitbundig gevierd op het veld van GRC, met 
medailles, bloemen, een kampioens T-shirt, maar 
voor de kids nog veel belangrijker: Duurt Stoppels 
was gekomen om de roemruchte KAMPIOENS-
SCHAAL aan het team te overhandigen. Wat een 
feest, al wisten de 15 dames en heren nog van niks 
wat er ging komen. Wij als ouders hadden in het 
diepste geheim een ware feestdag georganiseerd. 
We hadden besloten om dit onder elk beding door 
te laten gaan, want met of zonder winst zijn het 
voor ons kampioenen. 

Onder luid getoeter kwamen we aan bij de eigen 
kantine, waar het team goed van zich heeft laten 
horen. Na een patatje werd de eerste verrassing 
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duidelijk. Het hele team inclusief leiding werd in 
de kieper gemanoeuvreerd en Bernard Boer heeft 
ze met zijn trekker wel bijna een uur met volle bak 
muziek door heel het dorp heengereden. Dan moet 
u nog weten beste mensen, dat er bij het Bedum-
mer bos, waar we op elkaar gewacht hebben al 
een stemmetje klonk: “Wat zou het nou toch mooi 
weezn als er een trekker met kar kwam, die ons 
mooi eem deur ’t dörp heen zou sjeezen”. Deze 
moeder dacht even een hartverzakking te krijgen, 
want dat was dus een van de grote verrassingen, 
die al lang gepland stond. De rit eindigde op de 
boerderij van dezelfde familie Boer in Ellerhuizen. 
Daar waren de rest van de dag alle ouders/ver-
zorgers, broers en zussen uitgenodigd om feest te 
vieren. Er was een springkussen, een voetbalgoal 
en waterspellen. Het was hilarisch om te zien hoe 
ze feest aan het vieren waren. We hebben samen 
met de ouders heerlijk koffie, thee of iets anders 
mét taart gedronken en gegeten, waarna natuurlijk 
weer verder werd gespeeld.

Rond 6 uur werd de barbecue aangestoken. Onze 
befaamde trekkerchauffeur kan namelijk ook fan-
tastisch bbq-en moet u weten. Alle ouders/ver-
zorgers hadden stuk voor stuk heerlijke spullen 
meegebracht waar gretig van gesmuld werd. We 
hebben gelachen en gegierd. Er werd zelfs nog 
even een voetje van de vloer gelicht door enkelen. 

Uiteindelijk was het een heerlijk feest met wel 50 
feestende mensen. De laatsten zijn na het oprui-
men rond 10 uur in de avond vertrokken. We kun-
nen allemaal nagenieten van een fantastische dag 
met een “medaille” randje.

Deze razende reporter heeft de hele dag gepoogd 
leuke foto’s te maken en dat is me best gelukt 
moet ik zeggen. De groep krijgt bij het laatste to-
ernooi 25 juni een mooi boekwerkje met een ver-
zameling van de leukste momenten uitgereikt als 
afscheidscadeautje van de trainer. We kijken alvast 
uit naar wat volgend seizoen weer brengt.
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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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- interieurbouw - badkamers - inbouw keukens - 
kasten op maat - ontwerp en realisatie -

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

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



Stationsweg 41
9781 CG  BEDUM
050 3013036
www.russchen.org

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum  T (050)3013074
E dietvorst@dietvorst.nl

Al meer dan 40 jaar
dé expert in installatietechniek!

 
Stationsweg 7 - 9,  
Tel: 050 - 301 24 08

Stationsweg 8
9781 CH Bedum

Tel. 050 - 3012221

Autobedrijf Velting

Slagerij Zuidhof
Stationsweg 32-34

9781CJ  Bedum 
050 3010399

KrijgsheldKrijgsheld
BloemenhuisBloemenhuis

www.beaunouveauwonen.nl

BartBedum.nl
Elektro- serviceshop
verkoop, reparatie en installatie

Storing?
Meld het via de website!

Stationsweg 1, 9781 CE Bedum
06 - 376 45 921 / 050 - 301 23 00 bart@bartbedum.nl

Stationsweg 32-34 
9781 CJ Bedum 
050 3010911

Joustra
Schoen- en sleutelservice

Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum
T 050-3012271 - info@haan-bedum.nl

www.drukkerijhaan.nl

  
 

 

 

Drukkerij  Haan in Bedum

Verbindingsweg 21b  -  9781 DA  Bedum   
(050) 3012271

info@haan-bedum.nl
www.drukkerijhaan.nl



• 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
Vincent Geerling  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
Vincent Geerling 
Koos van den Berg 
Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
Jesper Bonder

Communicatie & PR
E: voorzitter@svbedum.nl

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

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

Technische commissie
Rigte Jan ten Kate  Voorzitter en  
bestuurslid senioren & zaalvoetbal

Technisch Hart Jeugdopleiding
Jelmer Meinardi  Hoofd jeugdopleiding
Duurt Stoppels  Technisch jeugd-
coördinator
Vincent Geerling  Coördinator  
jeugd opleiding 
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

Materiaalverzorging/kleding
E: materiaal_senioren@svbedum.nl
E: materiaal_jeugd@svbedum.nl
Richard Ahlers 
Karin Ahlers
Angelique Bouwman  

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
Wessel Hoekzema 

Verzorging/sportmassage
Jochem Dijk
Koen Aalders
Nanda van de Berg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

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

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

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

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

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

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

ornare lorem, at vestibulum felis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 
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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.
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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      
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VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t Gemeentehuis

LOGO

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
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