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Voorwoord, Jan-Jurjen Timmer

Beste mensen,
Dit is alweer de 9e editie van de 
presentatiegids. Ditmaal voor 
het seizoen 2021-2022. Ik zou 
willen zeggen een mooie tradi-
tie, waar we wij mij betreft nog 
even mee doorgaan. De pre-
sentatiegids heeft een oplage 
van 4000 stuks en wordt in het 
gehele dorp bezorgd. Dat is niet 
zonder reden. Wij zijn met trots 
een dorpsclub met ambitie en 
hechten er waarde aan om ons 
jaarlijks met elke keer weer een 

ander thema aan het gehele dorp te presenteren. De pre-
sentatiegids wordt meegenomen naar alle uitwedstijden 
van onze eerste selectie om achtergelaten te worden in de 
bestuurskamer van de betreffende vereniging. In die zin 
heeft de presentatiegids voor ons ook een ambassadeurs-
functie. Verder is er volop ruimte in de presentatiegids voor 
onze sponsoren en langs deze weg maak ik graag gebruik 
van de gelegenheid om onze waardering uit te spreken 
voor alle sponsoren die dit seizoen de club op welke wijze 
dan ook ondersteunen. 
Het kiezen van een actueel, belangrijk of pakkend thema 
is niet altijd makkelijk, maar voor deze editie was de keuze 
snel gemaakt. De gehele maatschappij is aan het opkrab-
belen vanuit een wereldwijde gezondheidscrisis die diepe 
sporen heeft achtergelaten en helaas nog steeds een rol 
van betekenis speelt. Gelukkig is er binnen de sportwereld 
weer veel mogelijk en laten we hopen dat de Coronamaat-
regelen de komende maanden helemaal afgeschaald kun-
nen worden. We kunnen als sportclubs als het ware weer 
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vooruitkijken en dat leek ons een bijzonder passend 
thema voor deze editie.  
Als je vooruitkijken voorlegt aan Google krijg je in eer-
ste instantie vooral informatie over series en TV pro-
gramma’s die je eerder kunt bekijken. Klaarblijkelijk 
leeft er een enorme behoefte om zo snel mogelijk te 
weten waar de verhaallijnen naar toe gaan. Pas daar-
na geeft Google uitleg over de betekenissen van het 
woord vooruitkijken, waaronder: uitzien naar, verwach-
ten, anticiperen en vooruitlopen op. Al deze definities 
zijn in zekere zin op onze vereniging van toepassing. 
Vanuit het Coronatijdperk is vooral uitzien naar een 
“normaal” seizoen een understatement. Dat behoeft 
geen verdere uitleg lijkt mij. Kijkend naar de senioren 
selectieteams is anticiperen ook zeker aan de orde ge-
weest. Samen met Richard Ahlers zijn er vanaf eind vo-
rige jaar nieuwe en frisse lijnen uitgezet die uiteindelijk 
hebben geleid tot het aanstellen van Robbie Wentink 
als hoofdtrainer voor het huidige seizoen. Deze nieuwe 
en frisse lijnen waren ook nodig vanuit de wetenschap 
dat 19 jeugdspelers de overstap zouden maken naar 
de senioren. Een voor onze vereniging redelijk unieke 
gebeurtenis waar met zorg mee omgegaan diende te 
worden. Vanwege gezondheidsomstandigheden heeft 
Richard het ingezette frisse beleid helaas niet verder 
vorm kunnen geven. Met de stevige basis die er mede 
dankzij Richard lag is Rigte Jan Ten Cate bereid gevon-
den om de taken van Richard over te nemen als beoogd 
bestuurslid technische zaken. Een situatie waarbij met 
weer een frisse blik naar fris beleid wordt gekeken. Met 
veel vertrouwen kijken wij er naar uit waar deze dub-
bel frisse verhaallijn ons gaat brengen. De verwachting 
is een bouwproces met successen en teleurstellingen, 
maar waaraan trainers, staf en spelers vanuit passie en 
plezier blijven werken om uiteindelijk te komen tot de 
best haalbare sportieve teamprestaties.
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Commissie
Vooruit kijken 
of op dezelfde
weg doorgaan?

Binnen de groep jeugdspelers die zijn overgegaan 
naar de senioren zit veel talent dat binnen de jeugd-
afdeling een belangrijke ontwikkeling heeft gekregen. 
Deze ontwikkeling is het gevolg geweest van beleid dat 
enige jaren geleden is ingezet door de jeugdafdeling 
en dat door een aantal kartrekkers vorm is gegeven. 
Ik wil iedereen die aan het jeugdbeleidsplan en aan 
de uitvoering ervan heeft gewerkt en blijft werken een 
enorm compliment geven. De huidige lichting die over 
is gekomen naar de senioren bevestigd maar eens 
te meer waar anticiperen, verwachten, vooruitlopen 
op en investeren in toe kan leiden. Wat dat betreft is 
het ook uitzien naar de jeugdspelers die de komende 
jaren de overstap naar de senioren gaan maken. Het 
gaat daarbij zeker niet alleen om het prestatieve. Het 
recreatieve is niet minder belangrijk. Samen vormen 
wij de vereniging en ik nodig iedereen van harte uit 
om samen vooruit te kijken. Bij het vooruitkijken lig-
gen er ook zeker nog enige uitdagingen als het gaat 
om nieuwe huisvesting en voldoende vrijwilligers. Ge-
lukkig is de gemeenteraad inmiddels akkoord gegaan 
met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Het ligt 
in de planning om dit in de wintermaanden te laten 
plaatsvinden. Een situatie die energie geeft en vertrou-
wen dat het met de nieuwe accommodatie ook goed 
gaat komen. Het aantal vrijwilligers is soms nijpend, 
maar ook daar is sprake van potentie. Uiteraard is het 
goed als leden/ouders zich de vraag stellen: “Wat doe 
ik eigenlijk voor de club?”. Daarentegen dienen wij als 
clubbestuur en commissies oog te hebben voor en te 
anticiperen op de mogelijkheden die er zijn of voorbij-
komen om vrijwilligers te werven en te mobiliseren. La-
ten we ook op dat punt vooruitkijken en elkaar scherp 
houden.

Veel leesplezier gewenst.
Jan-Jurjen Timmer (voorzitter) 
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HOOFDTRAINER ROBBIE WENTINK KIJKT VOORUIT

“Heel veel zin om met deze jonge groep stappen te maken”
Aandachtig bestudeert Robbie Wentink de verrichtingen van het 2e 

elftal. Het speelt een bekerwedstrijd op Corpus den Hoorn. Fantas-

tisch om te zien hoe de hoofdtrainer ook oprecht geïnteresseerd is 

in andere teams van de vereniging. Samen praten we over de toe-

komst van SV Bedum en blikken we vooruit.

“Ik zie dit seizoen als een nieuw begin voor SV Be-
dum. Er zijn heel veel jonge spelers vanuit de jeugd 
bij de selectie gekomen, de gemiddelde leeftijd is 
rond de 21 jaar. Een goede groep met veel poten-
tie. Doordat SV Bedum afscheid nam van veel ou-
dere spelers is het doorselecteren al automatisch 
gebeurd. Samen met Bas Groeneveld, coördinator 
van de bovenbouw, gaan we de lijn om de jeugd in 
te passen bij de senioren, doortrekken”.
“Ik verwacht bij het 1e elftal een jaar met pieken en 
dalen. Dat hoort bij de jonge leeftijd van de spe-
lers. We gaan kijken of we de ondergrens zo hoog 
mogelijk kunnen houden. Kampioen gaan we niet 
worden. We gaan alles doen om in de 2e klasse te 
blijven. Daar zullen we hard voor moeten werken 
om meer constantheid in het presteren te krijgen. 
Ook investeren we in zelfreflectie bij de spelers: 
wat hebben ze voor het voetbal over? Wat doe je 
om fit te blijven? Hoe leef jij voor het voetbal? Hou-
den ze er op vrijdag rekening mee dat ze een dag 
later voetballen, de impact van voetballen in de 
zaal op vrijdag. Ik ga niets verbieden, dat helpt ook 
niet, maar praat wel met spelers over de impact op 
hun prestatie op zaterdag. En dat varieert natuurlijk 
per speler.”

We spreken Robbie op de dag van de eerste beker-
wedstrijden. “Ik zit nog in de fase om alle spelers 
goed te leren kennen. Ik wil graag van ze weten 
hoe ze tegen voetbal aankijken, wat ze ervoor over 
hebben. Wat mij opvalt? SV Bedum is een fijne club 
met veel vriendelijke mensen. In de spelersgroep 
zijn veel spelers vrienden van elkaar. Ze tonen ook 
interesse in elkaar. Als het kan staan er veel spelers 
van het 1e elftal ook bij het 2e te kijken. Ook na 
afloop op de trainingsavonden is het gezellig en 
heerst er een echt goede sfeer. SV Bedum is een 

grote club, maar zeker 
ook een hechte club, 
een echte dorpsvereni-
ging. Ik voel me daar erg thuis.”
“Het is niet een vastomlijnd iets, maar voor de ko-
mende jaren zie ik een soort van drie-jaren-plan. 
We zullen niet gelijk promoveren naar de 1e klasse, 
dat is niet realistisch. Het eerste jaar wordt vooral 
een leerjaar. Maar over drie jaar, ook gezien de ta-
lenten bij de jeugdafdeling, mag SV Bedum daar 
wel aan denken. Daarvoor is het wel relevant dat 
de jonge spelers van nu zich blijven ontwikkelen en 
er niet teveel spelers tegelijk stoppen of weggaan.”
Bij het vooruit kijken denkt Robbie ook aan het 
publiek. “Ik wil graag het publiek in Bedum meer 
gaan binden aan het 1e elftal. Dat er meer mensen 
komen kijken, dat de Purple Army veel lawaai gaat 
maken en dat ook jeugdspelers en ouders eens op 
zaterdag bij ons komen kijken. Maar wederzijds 
geldt dat ook. Spelers van het 1e en 2e mogen ook 
best interesse tonen voor de jeugd en andere ta-
ken binnen de club. Ik probeer dat op een natuur-
lijke en speelse manier te stimuleren. Dat doen we 
onder meer door raddraaien. Een speler die een 
keer te laat komt of zich niet aan afspraken houdt, 
gaan aan het rad draaien in de kantine. En aan het 
rad hangen briefjes. Met opdrachten, met leuke 
dingen maar ook met dingen die goed zijn voor de 
vereniging. Er hangen bijvoorbeeld ook briefjes bij 
om een jeugdwedstrijd te fluiten, of een bardienst 
te draaien, of een vrijwilliger helpen. Maar ook dat 
hun medespelers een erehaag moeten vormen 
voor een speler. We gaan kijken wat het oplevert, 
maar ik ben van mening dat ook spelers van de 1e 
selectie best iets terug mogen doen voor de vereni-
ging. Als je ’s ochtends 30 of 40 minuten fluit kun 
je ’s middags prima voetballen!”  
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HOOFDTRAINER ROBBIE WENTINK KIJKT VOORUIT

“Heel veel zin om met deze jonge groep stappen te maken”

 

 

 

 

tel: 050 - 3013862 

vakkundig herstel van 
aardbevingsschade  

Bedum 

Ooit was Robbie (nu 36) drie jaar jeugdtrainer bij 
CVVB, bij B1 en A1. Hij trainde de generatie van Timo 
Laninga, Frank Langedijk, Wilco Stolwijk, Nick Boel-
houwer en Louis de Blecourt. Daarna vervolgde hij 
zijn trainerspad naar Be Quick, haalde zijn TC1 diplo-
ma en ging verder bij de A1 van FC Groningen en was 
hoofdtrainer bij Omlandia, Groen Geel en Gorecht.
Het afgelopen corona jaar was voor Robbie een tus-
senjaar met twee jonge kinderen thuis. Samen met 
zijn partner Evelyne zijn ze de ouders van Senna 
en Bibi. “Als ik thuis kom van mijn werk als docent 
Lichamelijke Opvoeding op het Willem Lodewijk 
Gymnasium of van het voetbalveld in Bedum, mag 
ik thuis ook nog vol aan de bak. Bibi is één en zit-
ten we nog midden in de verzorgende fase. Maar 
ook daar geniet ik van. Wat dat betreft vind ik het 
erg leuk om met kinderen en jongeren te werken. 
Daarom heb ik ook ontzettend veel zin om weer in 
Bedum aan de slag te gaan. ”

Peter van Dijken
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Vooruitkijken
Weer een nieuw voetbalseizoen dient zich aan. Een moment om 

terug te blikken en vooruit te kijken. Uit de praktijk van de afge-

lopen anderhalf jaar hebben wij nu allen ervaren dat niet alles 

planbaar is, dat verwachtingen niet altijd uitkomen en het leven 

maar zo een andere wending kan nemen. Dit biedt echter weer 

de mogelijkheid om te leren. Wat ging goed? Wat kan er verbe-

terd worden? Zijn er aanpassingen nodig? En hoe gaan we het 

komend jaar hiermee aan de slag? Kortom; we kijken vooruit.

Voor de presentatiegids is, wat mij betreft, een heel 
passende titel gekozen: “Vooruitkijken” De titel van 
de presentatiegids kan op verschillende manieren 
uitgelegd en toegepast worden. Hoe gaan we al-
les weer op poten zetten, zijn er voldoende trai-
ners, begeleiders, scheidsrechters, bar-vrijwilligers 
en noem maar op. En zeker niet onbelangrijk; hoe 
staan we er financieel voor… Dit alles is dit jaar 
spannender dan voorgaande jaren. De reden daar-
van is duidelijk; corona. We hebben al met al meer 
dan 1,5 jaar nagenoeg stil gestaan met heel veel 
activiteiten die zo normaal waren in onze club. Te 
veel om op te noemen. Maar binnen alle beperkin-
gen bleven we wel vooruitkijken. Zo kon er voor de 
jeugd veel georganiseerd worden en dit werd door 
de Jeugdcommissie ook goed opgepakt. Een groot 
compliment voor hen maar natuurlijk ook voor de 
trainers die er ondanks corona wel stonden. Maar 
ook andere zaken gingen door, zoals het onder-
houd van het complex en het oud papier. Maar 

steeds was het weer schakelen, soms in de vooruit 
en soms ook weer een stapje achteruit.

Wat me écht is opgevallen in de corona-periode 
is het feit dat we nagenoeg niet te maken heb-
ben gehad met vertrek van leden. Zowel niet om 
sportieve als om financiële redenen. Daaruit blijkt 
dat de verbondenheid met de club groot is, ook in 
een tijd waar het wat minder gaat. Alleen binnen 
de zaalafdeling zijn enkele leden vetrokken, maar 
dat had in mijn optiek niets met corona te maken, 
maar met ergens anders willen voetballen. Bij de 
jeugdafdeling was er zelfs weer aanwas van nieu-
we leden. Ook in het aantal leden konden we dus 
vooruit blijven kijken.
Het lijkt erop dat we nu met alle activiteiten die 
ons binden binnen onze prachtige vereniging weer 
vooruit kunnen kijken. Volop trainen, op zaterdag 
voetballen, de 3e helft, op vrijdag klaverjassen et 
cetera. Corona is er nog steeds maar doordat veel 
mensen zich inmiddels in hebben laten vaccineren, 
is er ook steeds meer mogelijk. En zo kunnen we 
ook binnen de club weer zaken op gaan starten. 
Hoe fijn is dat! 
In algemene zin blijft het probleem dat de toekomst, 
en vooral die rondom corona, onvoorspelbaar is. La-
ten we met elkaar er echter voor zorgen dat we ons 
aan de maatregelen houden zodat we niet straks 
weer een stap terug moeten gaan zetten.

Met de club zullen we ook vooruitkijken. Allereerst 
zullen we als bestuur aan de slag moeten met een 
beleidsplan. Binnen de jeugd ligt deze er al een 

Vooruitkijken 

 

 

Weer een nieuw voetbalseizoen dient 
zich aan. Een moment om terug te 
blikken en vooruit te kijken. Uit de 
praktijk van de afgelopen anderhalf 
jaar hebben wij nu allen ervaren dat 
niet alles planbaar is, dat 
verwachtingen niet altijd uitkomen en 
het leven maar zo een andere 
wending kan nemen.  

Dit biedt echter weer de mogelijkheid 
om te leren. Wat ging goed? Wat kan 
er verbeterd worden? Zijn er 
aanpassingen nodig? En hoe gaan we 
het komend jaar hiermee aan de slag? 

Kortom; we kijken vooruit. 

Voor de presentatiegids is, wat mij betreft, een heel passende titel gekozen: “Vooruitkijken” 
De titel van de presentatiegids kan op verschillende manieren uitgelegd en toegepast worden. 
Hoe gaan we alles weer op poten zetten, zijn er voldoende trainers, begeleiders, 
scheidsrechters, bar-vrijwilligers en noem maar op. En zeker niet onbelangrijk; hoe staan we 
er financieel voor… Dit alles is dit jaar spannender dan voorgaande jaren. De reden daarvan is 
duidelijk; corona. We hebben al met al meer dan 1,5 jaar nagenoeg stil gestaan met heel veel 
activiteiten die zo normaal waren in onze club. Te veel om op te noemen. Maar binnen alle 
beperkingen bleven we wel vooruitkijken. Zo kon er voor de jeugd veel georganiseerd worden 
en dit werd door de Jeugdcommissie ook goed opgepakt. Een groot compliment voor hen 
maar natuurlijk ook voor de trainers die er ondanks corona wel stonden. Maar ook andere 
zaken gingen door, zoals het onderhoud van het complex en het oud papier. Maar steeds was 
het weer schakelen, soms in de vooruit en soms ook weer een stapje achteruit. 

Wat me écht is opgevallen in de corona-periode is het feit dat we nagenoeg niet te maken 
hebben gehad met vertrek van leden. Zowel niet om sportieve als om financiële redenen. 
Daaruit blijkt dat de verbondenheid met de club groot is, ook in een tijd waar het wat minder 
gaat. Alleen binnen de zaalafdeling zijn enkele leden vetrokken, maar dat had in mijn optiek 
niets met corona te maken, maar met ergens anders willen voetballen. Bij de jeugdafdeling 
was er zelfs weer aanwas van nieuwe leden. Ook in het aantal leden konden we dus vooruit 
blijven kijken. 

Het lijkt erop dat we nu met alle activiteiten die ons binden binnen onze prachtige vereniging 
weer vooruit kunnen kijken. Volop trainen, op zaterdag voetballen, de 3e helft, op vrijdag 
klaverjassen et cetera. Corona is er nog steeds maar doordat veel mensen zich inmiddels in 
hebben laten vaccineren, is er ook steeds meer mogelijk. En zo kunnen we ook binnen de club 
weer zaken op gaan starten. Hoe fijn is dat!  

JELLE PRINS



9

aantal jaren, maar voor de gehele vereniging was 
dit er, door allerlei factoren, nog niet van gekomen. 
We zullen onze doelen voor de toekomst moeten 
gaan omschrijven en daarnaar gaan werken om 
deze te realiseren. Een van de grote zaken die ge-
realiseerd zal moeten worden betreft ons sport-
complex.  Nu de MFA definitief niet doorgaat, zijn 
we druk aan de slag als bestuur om met de ge-
meente tot een goed alternatief te komen. Een 1e 
succes is er al met de toezegging dat een we een 
extra kunstgrasveld krijgen. Nu moeten we echter 
stappen gaan zetten voor het realiseren van een 
nieuw complex dat aan de eisen van de huidige 
tijd voldoet. Dat zullen grote keuzes worden voor 
de vereniging waar we ook financiële offers zullen 
moeten gaan brengen. Dit is noodzakelijk willen 
we vooruitkomen. Vasthouden aan het oude heeft 
geen zin. Franklin D. Roosevelt, voormalig staats-
man en 26e president van de Verenigde Staten zei 
eens; “Een conservatief is iemand met twee goede 
benen, die echter nooit geleerd heeft vooruit te lo-
pen.”

Al met al heel veel zaken die voor ons liggen die 
de moeite waard zijn om mee aan de slag te gaan. 
Om onze club mooier en beter te maken dan hij al 
is. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben we elkaar bij 

In algemene zin blijft het probleem dat de toekomst, en vooral die rondom corona, 
onvoorspelbaar is. Laten we met elkaar er echter voor zorgen dat we ons aan de maatregelen 
houden zodat we niet straks weer een stap terug moeten gaan zetten. 
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gerealiseerd zal 
moeten worden 
betreft ons sportcomplex.  Nu de MFA definitief niet doorgaat, zijn we druk aan de slag als 
bestuur om met de gemeente tot een goed alternatief te komen. Een 1e succes is er al met de 
toezegging dat een we een extra kunstgrasveld krijgen. Nu moeten we echter stappen gaan 
zetten voor het realiseren van een nieuw complex dat aan de eisen van de huidige tijd voldoet. 
Dat zullen grote keuzes worden voor de vereniging waar we ook financiële offers zullen 
moeten gaan brengen. Dit is noodzakelijk willen we vooruitkomen. Vasthouden aan het oude 
heeft geen zin. Franklin D. Roosevelt, voormalig staatsman en 26e president van de Verenigde 
Staten zei eens; “Een conservatief is iemand met twee goede benen, die echter nooit geleerd 
heeft vooruit te lopen.” 

Al met al heel veel zaken die voor ons liggen die de moeite waard zijn om mee aan de slag te 
gaan. Om onze club mooier en beter te maken dan hij al is. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben 
we elkaar bij nodig. Ieder op zijn eigen gebied en naar zijn eigen vermogen. Waarbij iedereen 
in de club ertoe doet. Dat maakt ons SV Bedum. Waarbij ik iedereen in de club het volgende 
wil meegeven: “Kijk vooruit!”, want die kant gaan we op! 

 

Jelle Prins 

secretaris 

   

 

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

nodig. Ieder op zijn eigen gebied en naar zijn eigen 
vermogen. Waarbij iedereen in de club ertoe doet. 
Dat maakt ons SV Bedum. Waarbij ik iedereen in 
de club het volgende wil meegeven: “Kijk vooruit!”, 
want die kant gaan we op!

Jelle Prins
secretaris
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Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!
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Weer terug bij Zaterdag 2
‘Nieuwe trainer SV Bedum 2 bekende binnen de vereniging’. Zo 

luidde de kop boven het artikel van Peter van Dijken in de presen-

tatiegids van het seizoen 2014/2015. Ook al zijn we nu een aantal 

jaren verder, de strekking van het stuk is voor mij nog steeds actu-

eel en van toepassing. 

Geboren en getogen in Bedum, en al op zeer jonge 
leeftijd regelmatig met mijn ouders in de weeken-
den aanwezig op het voetbalveld en in de kantine. 
Op mijn zevende ben ik, zodra het kon en mocht, 
gaan voetballen en dat doe ik nog steeds. Daar-
naast heb ik bij CVVB, vv Bedum en SV Bedum 
door de jaren heen verschillende functies vervuld 
als redactielid, jeugdleider en (jeugd)trainer. Met 
twee voetballende kinderen en een vrouw die zich 
als vrijwilliger regelmatig inzet voor SV Bedum is 
het voetbalgebeuren ook binnen het gezin vaak 
onderwerp van gesprek.
Over de vraag of ik weer trainer van het 2e wilde 
worden heb ik wel even na moeten denken, maar 
niet lang. De vorige keer bleef het beperkt tot één 
seizoen omdat ik het niet meer kon combineren 
met het gezin en een nieuwe functie op het werk, 
maar inmiddels is de situatie zodanig dat er weer 
ruimte is voor deze mooie uitdaging!

Voor het komend seizoen staat er een jeugdige en 
getalenteerde selectie. Zoals elk seizoen is er spra-
ke van verloop, maar vanuit de jeugd stromen dit 
seizoen veel spelers door die dit kwalitatief kunnen 
opvangen. Samen met de blijvende spelers van 
vorig seizoen zijn we daardoor in de breedte ster-
ker geworden. Als trainer wil ik deze jonge groep 
verder helpen bij hun (voetbal)ontwikkeling en 
samen bouwen aan een nieuwe basis voor het 2e 
elftal voor de komende jaren. Het is mooi als er de 
komende jaren binnen het team een soort kruisbe-
stuiving kan plaatsvinden tussen jongere spelers en 
de meer ervaren jongens die bij het 1e of 2e al op 
een hoger niveau hebben gespeeld. Dat versnelt 
de ontwikkeling van de jongere spelers. Daarnaast 
wil ik me inzetten voor een goede samenwerking 
met de 1e selectie, de nieuwe Onder-23 selectie 

en ook de andere teams. Daar worden we als ver-
eniging sterker van! In de voorbereiding zijn er al 
een paar uitdagingen geweest, maar tot dusverre 
hebben we deze in goed overleg met elkaar kun-
nen oplossen. 

Naast voetbaltechnische zaken vind ik inzet, bele-
ving en plezier belangrijk. Op het veld maar zeker 
ook daarbuiten! Het bevordert de teamgeest en 
een goed team is ook beter in staat om moeilij-
ke situaties het hoofd te bieden. Daarnaast zorgt 
gebrek aan inzet en beleving voor irritatie, zeker 
bij mij. Het kan best een keer gebeuren dat het 
niet gaat zoals het zou moeten, maar dan wil ik 
wel graag weten hoe dat komt. Ik ga in die geval-
len met spelers in gesprek om uit te vinden wat 
er speelt. Uiteindelijk leidt dat tot meer onderling 
begrip, hetgeen ons weer helpt in de ontwikkeling.
Vooruitkijkend naar de competitie in de reserve-
hoofdklasse verwacht ik dat het voor ons als jong 
en jeugdig team een pittig maar zeer leerzaam sei-
zoen gaat worden. In deze competitie spelen een 
aantal aansprekende en traditioneel goede teams 
waartegen we het zondermeer moeilijk gaan krij-
gen. Ik vind het belangrijk om uit te gaan van onze 
eigen kwaliteiten en dat we met z’n allen proberen 
het maximale er uit te halen, natuurlijk qua pun-
ten maar ook voor wat betreft ontwikkeling. Samen 
met Stephan Schipper als elftalleider en de spelers 
wordt hard gewerkt om er een mooi seizoen van te 
maken. Tot ziens bij de wedstrijden!

JAN VENHUIZEN 
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Hallo, mijn naam is Reinout Middel. Ik ben een 
laatstejaarsstudent Built Environment aan de Han-
zehogeschool en werkzaam bij Jumbo en Fries-
landcampina in Bedum. Het komende seizoen ga 
ik mij samen met Job en Joran bezighouden met 
Futsal Bedum. Ik heb ruim een decennia bij de 
voetbalvereniging gevoetbald. Helaas heb ik het 
voetballen op moeten geven vanwege blessures 
aan beide knieën. Deze uitdagende kans biedt mij 
de mogelijkheid om opnieuw betrokken te raken 
bij het voetballen in Bedum; iets wat ik in de afge-
lopen jaren heb gemist.

Mijn naam is Job Mol ik ben 25 jaar en speel bij SV 
Bedum 6 en SV Bedum Zaal 2. De meeste mensen 
kennen mij vast al als speler van onze vereniging, ik 
speel hier nu al ruim 20 jaar. Ik speel nu ook al een 
aantal jaar in de zaal en ik vind dit erg leuk om te 
doen. Vanaf dit seizoen ben ik de wedstrijdsecreta-
ris van onze zaalvereniging, ik kijk erg uit naar deze 
nieuwe uitdaging en ik hoop jullie vaak in sporthal 
de Beemden te zien.

Mijn naam is Joran Arends. Ik ben 24 jaar, studeer 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en woon naast 

het sportpark in Bedum. Ik ben al meer dan 20 
jaar lid van de vereniging en inmiddels al jaren ac-
tief als speler, trainer en vrijwilliger in verschillende 
commissies. Het is voor de andere jongens hun 
eerste taak binnen de vereniging en ik loop al wat 
langer mee, daarom ga ik me vooral bezighouden 
met het ondersteunen van Job en Reinout en op-
treden als schakel tussen de zaal en de vereniging. 
In eerste instantie willen we de taken van Marcel 
zo goed mogelijk overnemen, wat best een uitda-
ging zal zijn. Zodra we alles goed op de rit hebben 
willen we graag kijken hoe we nog meer uit het 
zaalvoetbal in Bedum kunnen halen en hoe we de 
tribunes weer vol krijgen!

SV Bedum is het komende seizoen met zeven teams 
actief in de KNVB-competities. De vaste speelavond 
is vrijdagavond en de wedstrijden worden gespeeld 
in Sporthal de Beemden. De kantine bij de zaal is 
steevast één van de gezelligste kantines van het 
Noorden en is altijd open voor belangstellenden! 
Voor meer informatie kun je kijken op www.svbe-
dum.nl of mailen naar futsal@svbedum.nl

FUTSAL SV BEDUM

Een nieuw tijdperk
Na ruim 15 jaar heeft Marcel Kuipers deze zomer afscheid genomen als coördinator en 

wedstrijdsecretaris van het zaalvoetbal binnen SV Bedum. Marcel heeft dit werk jaren-

lang uitstekend uitgevoerd en de vereniging is hem onwijs dankbaar hiervoor. Marcel 

had al langer de wens om te stoppen met deze taken, omdat hij inmiddels in andere 

rollen actief is bij de vereniging. Deze zomer gaven drie jonge heren aan dat zij het 

stokje wel wilden overnemen. Zij stellen zich hieronder even kort voor: 

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

SP RTHUIS WINSUM.nl
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BESTUUR SV BEDUM 2019-2020 

Jan-Jur Timmer, 
voorzitter

Rigte Jan ten Kate,
bestuurslid technische zaken

Jelle Prins, 
secretaris

Martine Berends,
penningmeester

André van Haag, 
bestuurslid accommodatie

Martin Broekmans, 
bestuurslid commerciële zaken
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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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Vooruit kijken of op  
dezelfde weg doorgaan?
SV Bedum vr2 begon vorig ‘seizoen’ 20/21 met 7 overwinningen op rij (3 oefen-

wedstrijden, 1 beker en 3 competitie wedstrijden) totdat het het voetballen weer 

niet verder mocht gaan.

Helaas werd voor deze zomer en tijdens de zomer 
dat er 4 kanjers niet meer voor vr2 uit zouden ko-
men.
Emma, Tineke, Marlien en Linda hebben we helaas 
uitgezwaaid.
Gelukkig zijn er ook dames erbij gekomen om tot 
een volwaardig voetbalteam te komen.
De nieuwelingen zijn: Charella, Kathy, Nynke, Romy 
en Elise.
En er wordt hard gewerkt om ook Manon aan de 
selectie toe te voegen.
(Inderdaad, de FC is er niks bij bij deze transfers)

Ondertussen is de voorbereiding op het seizoen 
21/22 hard onderweg.

Met 10 trainingen en 2 gewonnen oefenwedstrij-
den (Helpman vr3 2-1 en VVK vr2 2-0) is Bedum 
vr2 verder gegaan waar het dus noodgedwongen 
moest stoppen.
Om dit verder te volgen nodigen we jullie ook 
graag uit om dit team via Instagram en Facebook 
te volgen.

En nu maar hopen dat we dit seizoen uit kunnen/
mogen spelen.

Tot gauw langs de zijlijn!

SV Bedum vr2. 

ROBERT EIMERS 
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JOOST GERDEZ

Trainer Vrouwen 1
Hier hebben we allemaal naar uitgekeken. Het seizoen is weer van 

start gegaan en de eerste oefenwedstrijden hebben we weer ge-

speeld. Eindelijk weer een wedstrijd spelen. Wat een genot. De al-

lereerste oefenwedstrijd zelfs winnend afgesloten met 6-0 en daarna 

nog geoefend tegen een 2e klasser en een 1e klasser. De ambitie is 

om te promoveren en dan is het lekker om tegen hoger geklasseerde 

ploegen te oefenen als dat kan.

Tegen Groen Geel vr1 en Winsum vr1 hebben we 
weliswaar dan verloren maar wel meteen kunnen 
zien wat nodig is om een stapje hoger te spelen. 
Heel leerzaam voor onze jonge ploeg. Ze zijn al-
lemaal weer een jaartje ouder geworden maar het 
blijft nog steeds een jonge groep waar nog veel 
rek in zit.

Aankomend seizoen starten we met een selectie 
van 17 speelsters. Helaas zijn Soraya Niewzwaag 
en Michelle van der Zweep er voorlopig niet bij met 
knieblessures en gaat dat een tijdje duren. Beide 
dames zullen gemist worden op ons middenveld 
en hopelijk kunnen we dit seizoen nog van ze ge-
nieten op het voetbalveld. Aniek Batema is ook 
gestopt als keeper omdat ze gaat beginnen met 
een nieuwe opleiding. Vanuit de MO17 komt Fiene 
over om haar te vervangen. 
Dit seizoen zijn wederom Ewout, Wesley en Nanda 
van de partij om iedere week de ploeg zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd van za-
terdag. Hopelijk houdt dat dit seizoen niet op me-
dio oktober en kunnen we tot en met mei 2022 
genieten van het fanatisme van Wesley tijdens 
wedstrijden, is van tevoren alles tot in de puntjes 
geregeld door Ewout en kan iedereen vrijuit voet-
ballen door de behandelingen van Nanda. 

Wat betreft vorig seizoen kenden we een uitste-
kende start met onze bekerpoule en gingen we 

door naar de tweede ronde. Helaas konden we 
die tweede knock-out ronde niet meer spelen 
door corona. Het zou fantastisch zijn als we dit 
seizoen dat nogmaals mogen overdoen! Winsum 
vr2 en EKC vr1 zijn dit keer onze tegenstanders, 
waarvan EKC een 2e klasser is. Weer een kans 
om ons te mogen meten met een tegenstander 
uit een hogere klasse en voor mij ook een leuke 
pot omdat ik daar tien seizoenen lang als trainer 
werkzaam ben geweest. 

Ons eerste doel is om de poule door te komen 
en daarna willen we beter starten in de compe-
titie dan vorig jaar. Ondanks dat we onze eerste 
wedstrijd toen met 4-1 wonnen, gingen de wed-
strijden daarna vrij moeizaam doordat we knul-
lige, individuele fouten maakten. Dit resulteerde 
in een competitiestart met 4 uit 4. Dit kan en 
moet beter dit seizoen om vanaf het begin mee 
te kunnen doen om de bovenste plekken. Iedere 
week werken we daar met de hele groep keihard 
aan want aan het fanatisme, de leergierigheid en 
bereidheid zal het niet liggen! Hopelijk staan de 
dames vanaf het begin van de competitie “aan” 
en laten ze vanaf wedstrijd 1 en minuut 1 zien 
aan iedereen dat Bedum vrouwen 1 dit seizoen 
meedoet om de prijzen.

Tot op de velden!
Joost Gerdez, trainer/coach vrouwen1

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp
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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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ODN Oil b.v. ✦ Groningerweg 2, 9781 TW Bedum ✦ Postbus 70, 9780 AB Bedum
T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl ✦ E info@odn.nl

Perspectief in olievoorziening

Download de app en bestel

Wij bezorgen nu 
ook thuis

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7
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Door omstandigheden heb ik begin juli de taken 
van bestuurslid technische zaken tijdelijk overge-
nomen. Het bestuur vroeg mij om er over na te 
denken om die functie definitief in te vullen en 
eind augustus hebben wij besloten om dat te gaan 
doen en de jeugdcommissie achter me laten.

Wat mij direct is opgevallen is het vele werk wat de 
functie inhoud. Dat Richard dat jaren alleen heeft 
gedaan verdiend een groot compliment. Ik hoop 
dat samen met anderen te gaan doen.

Dit jaar en ook de komende jaren zullen er veel 
jeugdspelers naar de senioren gaan en die inte-
gratie is een hele overgang. Niet meer in je ‘vaste’ 
team, niet meer met al je vrienden, het spel is har-
der en sneller en ook nog ervaren spelers om je 
heen. Daar ligt zeker een uitdaging, hoe ga je als 
vereniging al die talenten behouden? Hoe ga je 
zorgen dat ze plezier houden?

Uiteraard kan iedereen aangeven of ze recreatief 
of prestatief willen voetballen. Daarnaast probeer 
je alle randzaken zo goed mogelijk te organiseren, 
trainers, leiders, materiaal en indeling. Dit jaar is 
er voor het eerst een prestatief onder 23 team. Wij 
hopen de jonge spelers iets langer met elkaar te 
laten spelen en daardoor langer aan de vereniging 
te binden. Gelukkig hebben wij voor dit team een 
trainer en een leider gevonden.

Ik kijk ook uit naar het nieuwe seizoen, naar de 
samenwerking met de trainers en leiders van de 
senioren teams. Bij het eerste en tweede nieuwe 
trainers, maar ook een heleboel nieuwe spelers uit 

RIGTE JAN TEN KATE
Bestuurslid technische zaken

De afgelopen vijf jaar mocht ik als leider van JO17-1 en JO19-

1 samenwerken met gepassioneerde trainers als Alfred van 

der Ploeg en Jelmer Meinardi, met stafleden Jurgen Norden, 

Stephan Schipper en Harke Rutgers en natuurlijk met veel 

talenten van de club. Daarnaast heb ik de afgelopen drie jaar 

als algemeen jeugd coördinator van JO17 en JO19 een bij-

drage mogen leveren aan het jeugdbeleid.

de eigen jeugd. Ik heb die spelers jarenlang mo-
gen begeleiden en ben ervan overtuigd dat de toe-
komst er goed uitziet.

Het vele werk wil ik proberen te verdelen. Vele han-
den maken licht werk. Daarom probeer ik een com-
missie voetbal zaken in het leven te roepen met 
coördinatoren vanuit de selectieteams, de recrea-
tieve senioren, dames, keepers en medische zaken. 
Een team dat zich kan bezighouden met technisch 
beleid, met samenwerking en betrokkenheid, met 
kennis delen en nog vele andere zaken. Niet alles 
tegelijk, maar stap voor stap. Prioriteiten stellen en 
dan hopelijk snel aan de slag.

Ik zie een heleboel kansen en mogelijkheden om 
steeds een stapje verder te komen, maar wel sa-
men met anderen. Zoals al eerder gezegd maken 
vele handen licht werk, maar toch zie ik heel vaak 
en al jaren dezelfde gezichten. Wanneer iemand 
denkt (projectmatig) een bijdrage te kunnen leve-
ren dan hoor ik dat graag. Nieuwe ideeën, nieuwe 
impulsen, alleen maar goed.

Onze voetbalvereniging heeft de toekomst, door 
het jeugdbeleid komen er steeds meer spelers over 
naar de senioren en die jeugd heeft de toekomst. 
Wij moeten daar op in spelen en daarbij spelen so-
ciale media en (tiktok) filmpjes een grote rol. Hoe 
kunnen wij dat gebruiken in het beleid?
Leuke dingen en voor mij absoluut een uitdaging. 
Voor die socials zou een jonger iemand wel erg 
handig zijn. 

Ik heb er zin in. Tot snel op ons sportpark
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Dak Montage Noord Groningen
Elk dak is anders en vergt kennis van de dakcon-
structie en de dakbedekkingsmaterialen. Of het nu 
gaat om bitumineuze dakbedekking, dakbedekking 
van zink, kunststof dakbedekking of EPDM dakbe-
dekking, het is de kennis en de vaardigheid van de 
dakdekker die het verschil maken. Bij Dak montage 
Noord staat de vakbekwaamheid van onze goed op-
geleide dakdekkers centraal.
www.dakmontagenoord.nl

www.dakmontagenoord.nl

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

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

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

SPONSOREN JEUGDOPLEIDING SV BEDUM

HOOFDSPONSOR:

Problicity
Online en offline marketingbureau

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

CO SPONSOREN:

Kooijmans Kalkvrij

Om op verantwoorde wijze te kunnen blijven investeren in de jeugdopleiding van SV Bedum heeft de jeugdafdeling 
een plan opgesteld om sponsoren te interesseren een financiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van 
de jeugdopleiding. 
Een aantal bedrijven hebben zich ondertussen bereid getoond om de Jeugdopleiding van SV Bedum te steunen. Wilt u 
de jeugdopleiding van SV Bedum ook steunen? Vraag naar de mogelijkheden bij de Commerciële Commissie.
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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
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SPEELSCHEMA SV BEDUM 2021 - 2022

NOORD, ZATERDAG 2E KLASSE J

9/25/2021 SV Bedum - Achilles 1894 

10/2/2021 DZOH - SV Bedum 

10/9/2021 SV Bedum - Drenthina 

10/16/2021 Elim - SV Bedum 

10/23/2021 VV LTC - SV Bedum 

10/30/2021 SV Bedum - NEC Delfzijl 

11/6/2021 DESZ - SV Bedum 

11/20/2021 SV Bedum - SV Oosterwolde 

11/27/2021 The Knickerbockers - SV Bedum 

12/4/2021 SV Bedum - FC Meppel 

12/11/2021 VV Gorecht - SV Bedum 

1/22/2022 SV Bedum - VV De Weide 

1/29/2022 SV Gramsbergen - SV Bedum 
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2/12/2022 SV Bedum - DESZ 

3/5/2022 SV Oosterwolde - SV Bedum 

3/12/2022 SV Bedum - DZOH 

3/19/2022 NEC Delfzijl - SV Bedum 

3/26/2022 Drenthina - SV Bedum 

4/2/2022 SV Bedum - SV Gramsbergen 

4/9/2022 FC Meppel - SV Bedum 

4/23/2022 SV Bedum - VV Gorecht 

4/30/2022 VV De Weide - SV Bedum 

5/14/2022 SV Bedum - Elim 

5/21/2022 Achilles 1894 - SV Bedum 

5/28/2022 SV Bedum - The Knickerbockers 



Selectie SV Bedum 1Selectie SV Bedum 1
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KEEPERS VERDEDIGERS

MIDDENVELDERS

Jos Broekmans Cas Schipper Roy Mertens  Robin ten Kate

Timo Laninga  

Nigel Bakker  

Robert Kwant

Guus Rozema 

Stef Klugkist 

Marco Smit

Stijn Hekstra 

Mark van der Molen

Jimmy Hoeksema

Richard de Boer

Ezra Belga
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AANVALLERS

HOOFDTRAINER ASSISTENT TRAINER

TEAMMANAGER MATERIAAL VIDEOANALIST

VERZORGERS GRENSRECHTER KEEPERTRAINER

Mark Kruizinga

Mika Taatgen Rinus Loonstra Robbie Wentink Bas Groeneveld

Nick Boelhouwer Joachim Belga Luc Kuiper Twan Ahlers

Roel van Dijken Albert Niemeijer  Johan van der Veen

Jochem Dijk Koen Aalders Ivan LandlustKick Mulder
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DE COMMERCIËLE COMMISSIE

Wij zijn trots op onze sponsoren! En terecht! Ze hebben het - net als velen - de laatste 

periode niet gemakkelijk en ondanks dat, zijn ze onze club trouw gebleven en blijven 

steunen. En dat waarderen we. We moeten immers ieder jaar als vereniging weer een 

beroep doen op vaak dezelfde trouwe groep en daar zit de kern van onderstaande 

boodschap.

De commerciële commissie is al jarenlang bezig 
om sponsoren te binden aan onze vereniging. 
In ruil voor hun gulle gift aan onze club kan de 
vereniging uitstraling bieden in de vorm van ad-
vertenties, bordreclame, wedstrijdbalsponsoring, 
lidmaatschap Club van Honderd, shirtreclame en 
ga zo maar door. Met de baten kan de vereniging 
de club instandhouden, de leden faciliteren door 
goede jeugdtrainers, kleding aanschaffen, de huur 
betalen en nog veel meer.
Maar we merken ook dat het steeds lastiger wordt 
om nieuwe sponsoren te werven.

Onze vereniging is de laatste jaren groter gewor-
den en dat heeft meerdere redenen. Ten eerste 
door de uitbreiding van het damesvoetbal, maar 
ook door de 7 tegen 7 afdeling en niet te vergeten 

door het Walking Football. Daarnaast is ons dorp 
door de woonwijk Ter Laan uitgebreid, waardoor 
SV Bedum ook meer leden aantrekt en tenslotte 
ook gewoonweg doordat met name de jeugd op 
een hoog niveau acteert. We willen als vereniging 
graag de faciliteiten, zoals ze er nu zijn, voor een 
ieder in stand houden en daar hebben we de 
contributies en de sponsorgelden voor nodig.

De commeriële commissie roept hierbij een ieder 
binnen de vereniging op om eens goed om zich 
heen te kijken of we de spreekwoordelijke ‘vijver’ 
wat kunnen uitbreiden. Want ook andere plaatse-
lijk verenigingen doen een beroep op onze spon-
soren en die kunnen uiteindelijk het geld ook 
maar één keer uitgeven. Wij willen onze grenzen 
als vereniging ook graag verleggen naar andere 
sponsoren waarbij de gemeentegrenzen wellicht 
ook verlaten kunnen worden. 

Ken je iemand binnen je elftal die een eigen be-
drijf heeft of komt er regelmatig een ‘ondernemer’ 
eens bij je team kijken? Wellicht vindt diegenen 
het leuk om ook tot de sponsorenclub van SV Be-
dum toe te treden. Dat kan al vanaf 50 euro door 
het lidmaatschap van de Club van Honderd. Maar 
uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. 

Je kunt je tip doorspelen aan een lid van de com-
merciële commissie. Hij of zij zal dan contact pro-
beren te zoeken om te bekijken wat partijen voor 
elkaar kunnen betekenen. We zijn benieuwd wat 
JIJ voor ons kan betekenen.

De commercële commisie
Email: commercie@svbedum.nl
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Wij zitten graag met onze sponsor om 
de tafel
• Wij voelen ons het kloppend hart van de 

vereniging

• Contact met onze sponsoren is voor ons 
heel belangrijk

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

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

Sponsering is maatwerk
• Maatwerk- kwaliteit en koersbepalend, daar 

gaan we voor

• Ondernemen doen we met elkaar

• Een advertentie

• Shirtsponsor

• Balsponsor

• Vrienden van paars 

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

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

ervaring

• In het deskundig adviseren van 
mogelijkheden voor sponsering

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

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

waar en bewaken ze ook

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

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

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

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

DE COMMERCIËLE COMMISSIE

Martin Broekmans
050 301 21 29

Johan van de Veen
06 43 92 29 39

Linda Stiekema
06 51 32 35 81 Olaf Kessels

 06 30 78 63 61

Joran Arends
06 10 45 58 45

Bé Dijk
050 301 37 75

Gonnie Smit
06 48 92 89 47
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Omdat de vergadering door de coronapandemie 
online plaatsvond is deze gebeurtenis min of meer 
onopvallend gepasseerd en dat is best jammer. 
Want inmiddels is het aantal vrouwelijke leden 
van onze vereniging in de afgelopen jaren zoda-
nig doorgegroeid dat er in het komende seizoen 
2021 – 2022 weer vier vrouwenteams in vrouwen-
competities deelnemen. Er is bovendien een bloei-
ende tak van het Walking Football voor vrouwen 
boven de 55 jaar en ook de meidenteams blijven 
goed bezet. En dan mag het moment dat weer een 
vrouw (na eerder al Anita de Jager) deel gaat uit-
maken van het bestuur van onze club best gevierd 
worden. En ga er maar vanuit dat er meer vrouwen 
gaan volgen!

Maar het onderwerp van dit verhaal is niet ‘vrou-
wen in het bestuur van SV Bedum’, maar het heu-
gelijke feit dat de vacature van penningmeester in 
het bestuur van SV Bedum weer is vervuld. En over 
deze nieuwe penningmeester gaat dit artikel.

Wie is Martine?
Martine Berends is de naam, een 38-jarige Friezin 
die tijdens haar studie in Groningen verslingerd 
raakte aan Siegard uit Ellerhuizen en inmiddels al 
zo’n 14 jaar in Bedum woont.  Ondertussen heeft 
ze diverse vrijgezelle vriendinnen uit Friesland ‘uit-
gehuwelijkt’ aan andere Groninger vrienden van 
Siegard, waardoor ze er ongemerkt voor zorgde 
dat ze die vriendinnen wat vaker kon blijven zien, 
want sommigen zijn zowaar ook in Bedum gaan 
wonen. Martine is geboren in Waskemeer en ver-
huisde op twaalfjarige leeftijd naar Haulerwijk. 
Beide plaatsen liggen in de hoek waar Friesland, 
Groningen en Drenthe elkaar raken. Wonend in 
Bedum zorgden Siegard en Martine ervoor dat de 
club er weer twee leden bij kon schrijven, Maurick 
(10) en Armin (8). Reanne (6) is nog te druk bezig 
met het leren zwemmen, maar als het aan Martine 
ligt, wordt het voor haar toch liever voetballen dan 

PENNINGMEESTER MARTINE BERENDS

‘Koningin’ van SV Bedum

paardrijden….., de tijd zal het leren. Siegard is het 
komende seizoen al voor het derde jaar teamleider 
van het team van Maurick (dit jaar JO12-1) en dus 
staat Martine vaak bij Armin aan de lijn. Voor het 
begeleiden van Reanne moet te zijner tijd dan nog 
even een oplossing gevonden worden.

Hoe word je penningmeester bij SV Bedum?
Dat is voor Martine ook niet geheel duidelijk, maar 
het zou zo maar kunnen dat er mensen binnen SV 

30 april stond vroeger bekend als Koninginnedag, dit jaar vierde SV Bedum op die datum 

haar eigen Koninginnedag door tijdens de jaarvergadering van SV Bedum met algemene 

stemmen Martine Berends te verkiezen tot penningmeester van de vereniging. 
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Bedum wisten van de baan van Martine. Ze werkt 
als relatiemanager bij Accountants- en belasting-
advieskantoor Bloemsma en Faassen in Assen (te-
genwoordig 1 dag in de week in Groningen) en 
heeft in de avonduren de opleiding tot belasting-
consulent gevolgd. Dat heeft het vertrouwen ge-
geven dat zij deze functie binnen het bestuur goed 
aan zou kunnen. Overigens heeft Martine voordat 
ze de functie accepteerde sinds eind 2019 in de 
financiële commissie meegedraaid en na een jaar 
draaide dat voor beide partijen zodanig naar tevre-
denheid dat ze toen wel ja wilde zeggen op het 
verzoek om deze vacature te gaan vervullen. In 
haar penningmeesterschap wordt ze ten behoeve 
van de administratie ondersteund door Anita de Ja-
ger en de financiële commissie, maar uiteindelijk is 
het de penningmeester ervoor verantwoordelijk is  
dat het bestuur over de juiste financiële informatie 
beschikt, dat BTW-aangiften worden ingediend en 
dat het bestuur in gezamenlijkheid jaarcijfers en 
begrotingen opstelt.

Vrouw in mannenwereld
Zoals al in de aanhef werd aangegeven is Martine 
nu de enige vrouw in het bestuur van SV Bedum, 
nadat eerder Anita de Jager deze functie twee jaar 
vervulde. Werken in een mannenwereld was Mar-
tine al gewend. Ook in haar werk heeft ze vaak te 
doen met mannelijke directeuren of CEO’s van be-
drijven. Het boeit haar eigenlijk niet. Net als in haar 
reguliere werk heeft ze niet de indruk dat het in het 
bestuur van SV Bedum een issue is. Hierover spre-
kend komen we op nog zo’n dingetje, SV Bedum 
als fusieclub van ‘rood’ en ‘blauw’. Martine kwam 
pas na de fusie voor het eerst met de club in aan-
raking en merkt weinig van ‘oud zeer’ tussen beide 
fusieclubs, al kan het natuurlijk niet anders dan dat 
het wel eens ter sprake komt. Van strijd tussen bei-
de kampen is in ieder geval niets te merken.  

Sportieve carrière
Na wat kortere periodes bij de majorettes, bij de 
zwemclub en op ‘line dancing’ in haar jongere 
jaren, begon Martine op twaalfjarige leeftijd met 
skeeleren. Hier viel het kwartje, dit was de sport 
waarin ze verder ging. Eerst de kortere afstanden, 
later de langere afstanden en uiteindelijk mara-
thonwedstrijden. In de periode dat ze in Haulerwijk 
woonde volgde ze een cursus jeugdskeelertrainer, 
waarna ze jaren les gaf aan jeugd en recreanten. 
De verhuizing naar Bedum was een natuurlijk mo-
ment om hiermee te stoppen en lid te worden van 
de skeelervereniging YVG in Ten Boer. En toen kwa-
men de kinderen, weer zo’n natuurlijk moment. 
Momenteel skeelert ze nog wel eens een rondje 
van 15 tot 30 km en in de winter schaatst ze met de 

Schaatsvereniging Bedum één keer in de week op 
Kardinge. Daarnaast hoopt ze naast de toss-avond 
(maandag) Beachvolleybal weer de draad van het 
reguliere volleybal op te pakken bij ‘Volley Onder-
dendam’. Martine kiest voor Onderdendam omdat 
de Bedumer DIO-trainingsavond niet aansloot bij 
werk en het gezin, bovendien werd ze gevraagd.
   
De blik vooruit
Over het financiële reilen en zeilen van onze ver-
eniging wil Martine natuurlijk niet in details treden, 
voor het afleggen van verantwoording door het 
bestuur is tenslotte de jaarlijkse ledenvergadering 
de geëigende plek. Toch wil Martine wel kwijt dat 
onze vereniging er, ondanks Corona, best goed 
voorstaat. Dat is niet in de laatste plaats te danken 
aan onze sponsoren. Hoewel de meesten natuur-
lijk ook te maken hebben gehad met vermindering 
van inkomsten door Corona, hebben ze SV Bedum 
niet in de steek gelaten. 

Daarnaast zijn in de afgelopen voetballoze periode 
kosten weggevallen voor het spelen van uitwed-
strijden door selectieteams. Ook is de ‘oud-papier 
prijs’ door de pandemie gestegen en heeft het 
bestuur gebruik gemaakt van de steunmaatrege-
len die er voor verenigingen golden. Al met al lijkt 
het er dan ook op dat de tegenvallende kantine-
inkomsten geen al te grote negatieve financiële ge-
volgen voor de begroting met zich zullen meebren-
gen maar, zoals gezegd, voor de details zult u echt 
de ledenvergadering moeten bijwonen.

Naast deze financiële kant van de zaak is Martine 
optimistisch over de ontwikkelingen met betrek-
king tot infrastructurele zaken zoals een nieuw 
kunstgrasveld en een nieuwe accommodatie voor 
de kantine en kleedruimten. Hierover worden door 
het bestuur goede gesprekken gevoerd met de ge-
meente Het Hogeland.

Net zoals Martine haar nek heeft uitgestoken om 
onze vereniging draaiende te houden roept ze bij 
deze iedereen op om zijn of haar steentje bij te 
dragen met de kwaliteiten die hij of zij heeft. 
We moeten het samen doen!
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IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

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

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

Gratis parkeren Gratis WiFi/PlusBedum



33

Blijft Walking Football 
groeien?????

In 2013 is Walking Football overgewaaid vanuit Engeland naar Nederland. 

Het was met name bedoeld om 60 plussers weer in beweging te krijgen.

Tot nu toe is dat ook behoorlijk gelukt. In Neder-
land wordt het door meer dan 250 verenigingen 
beoefend. Bij de SV Bedum hebben we echter een 
variant bedacht op de spelregels van het Walking 
Football.  Bij ons mag jij je vrij bewegen zonder in 
het bezit te zijn van de bal. Dit houdt in dat je niet 
hoeft te snelwandelen om in het bezit te komen 
van de bal of om een vrije positie in te nemen. 
We hebben voor deze variant gekozen om lekker 
ontspannen te blijven lopen. Bovendien is het voor 
de conditie veel beter en minder blessure gevoelig. 
Laten we wel wezen, wie van ons heeft vroeger 
ooit de snel wandelsport beoefend. Dit zal voor 
ons een geforceerde manier van lopen zijn.
Als je aan buitenstaanders vertelt dat je op Walking 
Football zit, gaat men de wenkbrauwen fronsen 
met de opmerking:  “Wandelend voetbal ???” Men 
kan zich hierbij niets voorstellen.
Eenmaal uitgelegd hoe wij in Bedum voetballen, 
wordt onze manier van voetballen erg positief ont-
vangen.

Op dit moment hebben we 40 zestig plussers bij 
de mannen en 10 vijftig plussers bij de vrouwen. 
De meeste mannen hebben vroeger wel gevoet-
bald, veel van de vrouwen echter niet. Dit wil niet 
zeggen dat de vrouwen er geen plezier in hebben. 
Alles wordt vanaf het begin stadium opgebouwd 
en na verloop van tijd kunnen ook de vrouwen een 
goed en vooral leuk partijtje voetballen.
De laatste jaren is vooral de mannen afdeling be-
hoorlijk gegroeid, maar ziet de toekomst er wel zo 
rooskleurig uit.

Zoals het er nu uitziet, vrees ik dat we de komende 
jaren gaan interen op het ledenbestand (uitstro-
ming 80+) als er geen alternatieve oplossingen 
bedacht worden. 

De meesten moeten/gaan doorwerken tot hun 
67ste. Wat zou het goed en mooi, goed en vooral 
gezond zijn als ze een halve snipperdag kunnen 
nemen om te gaan voetballen.
Dit moet ook de werkgever toch als muziek in de 
oren klinken.
Een andere oplossing is om, naast 35+ en 45+ 
voetbal, het 55+ voetbal in te voeren. Deze vorm 
van voetbal (7 x7) wordt meestal op de vrijdag-
avond bedreven.
Door invoering van 55+ voetbal is er een betere 
aansluiting op Walking Football. Op deze manier 
heb je: “EEN LEVEN LANG VOETBAL”. 
Er zijn inmiddels contacten gelegd met de KNVB 
om dit te realiseren.

Voorlopig kunnen we gelukkig bij Walking Football 
nog wel even vooruit, de leeftijden variëren bij de 
mannen van 60 t/m 75 jaar en bij de vrouwen van 
50 t/m 69 jaar.
Hopelijk kunnen we de komende maanden/jaren 
weer aanwas tegemoet zien.
De mannen voetballen op de woensdagochtend 
van 09.30 uur – 11.30 uur, de vrouwen op donder-
dagmiddag van 13.30 -15.30 uur.

De coördinator Walking Football SV Bedum,

Jan van Woudenberg
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Mooie samenwerking voor glasvezel! 

Samenwerkingsverband SV Bedum en Stich-
ting Bedumer Winterloop
SV Bedum en Stichting Bedumer Winterloop zijn 
een samenwerkingsverband aangegaan om glas-
vezel te promoten in ons mooie dorp. Op de ach-
tergrond zijn wij SAMEN een clubactie aan het 
opstarten met de providers Caiway & DELTA waar 
inwoners straks onder andere uit kunnen kiezen. 
Houdt de (sociale) media, nieuwsbrieven en club-
bladen van ons in de gaten, want meer informatie 
volgt binnenkort! 

Start Glasvezelcampagne DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk heeft het startsein gegeven 
voor de glasvezelcampagne in Het Hogeland Zuid. 
Als 35% van de inwoners in Adorp, Bedum, Noord-
wolde (Gr), Zuidwolde (Gr), Sauwerd, Groot Wet-
singe en Klein Wetsinge ‘ja’ zegt tegen de aanleg 
van een glasvezelnetwerk en vóór 15 december 
2021 een abonnement afsluit bij één van de tele-
comaanbieders, dan komt er glasvezel. 

Wie is DELTA Fiber Netwerk?
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van één van de 
snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. 
Zij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van 
glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om 
zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot het 
razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al 
zo’n 900.000 huishoudens en bedrijven toegang tot 

het landelijke netwerk van DELTA Fiber en daar ko-
men iedere maand nog zo’n 20.000 adressen bij. Op 
naar 2 miljoen huishoudens en bedrijven die in 2025 
gebruik gaan maken van het allerbeste internet. Kijk 
voor meer informatie over de glasvezelcampagne 
in Het Hogeland Zuid op www.ga voorglasvezel.nl. 

Kom naar een informatieavond
Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over 
glasvezel en de bijbehorende campagne nodigt 
DELTA Fiber Netwerk je uit om een informatie-
avond te bezoeken op:
Dinsdag 12 oktober Dorpshuis Ubbegaheem aan 
de Burchtweg 4 in Sauwerd
Woensdag 13 oktober Maranathakerk aan de Klei-
nestraat 4 in Bedum
Inloop is vanaf 19:00 en tussen 19.30 - 20:30 vindt 
er een presentatie plaats. Tijdens deze presentatie 
wordt alle belangrijke informatie over de glasvezel-
campagne verteld. Na de presentatie kunt u vragen 
stellen en kennismaken met de providers bij de 
stands. Uiteraard onder het genot van een drankje.

Waarom samenwerken!
SV Bedum en Stichting Bedumer Winterloop gelo-
ven in het toekomstig belang van glasvezel voor 
het dorp Bedum en juichen het initiatief van DELTA 
Fiber Netwerk van harte toe. Het zakelijke (thuis-
werken) en privé dataverkeer zal de komende ja-
ren blijven toenemen. De steeds betere digitale 
kwaliteit van beeld en geluid en het groeiende 
aantal slimme apparaten in huis vraagt om meer 
capaciteit. Dat geldt niet alleen voor entertainment 
en gemak, maar ook op het gebied van (thuis)
zorg zijn er steeds meer toepassingen mogelijk die 
vragen om snel en betrouwbaar dataverkeer. Nu 
instappen en meedoen brengt bovendien de no-
dige voordelen met zich mee. Daarover later meer. 
Je aanmelden voor een glasvezelaansluiting kan 
straks onder andere via het samenwerkingsver-
band van SV Bedum en Stichting Bedumer Winter-
loop, waarmee je beide verenigingen ondersteund. 
Met die ondersteuning laten de providers Caiway 
& DELTA zien dat bij voldoende aanmeldingen hun 
ook graag iets terug willen doen voor het dorp 
Bedum op het gebied van sport/leefbaarheid en 
natuurlijk voor het prachtige doel waar Stichting 
Bedumer Winterloop voor staat. 
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Glasvezel in
de kernen van
Het Hogeland
is dichterbij
dan ooit!

Meld je aan 
voor 15 

december

We willen in de kernen van Het Hogeland graag 
supersnel en stabiel internet via glasvezel 
aanleggen. Daarom starten we verschillende 
glasvezelcampagnes.

We zijn al gestart met campagnes in de kernen 
van Het Hogeland Oost en Zuid. Zij worden  
straks gevolgd door Het Hogeland Winsum,  
West en ook de allerkleinste kernen vergeten  
we niet! 

Als 35% van de inwoners uit Het Hogeland Zuid 
zich voor 15 december aanmeldt dan komt er 
glasvezel.

Kijk of je ook in aanmerking komt voor glasvezel. 
Zie voor meer informatie gavoorglasvezel.nl.
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Tonnie Bonder, je kunt je bijna niet voorstellen 
dat er nog Bedumer voetballers zijn die hem niet 
kennen. Al sinds mensenheugenis bemant hij het 
wedstrijdsecretariaat van SV Bedum en daarvoor 
van vv Bedum. Hij herinnert zich nog goed dat 
hij Willem van der Ark (destijds voorzitter van de 
Jeugdcommissie van vv Bedum), het jawoord gaf 
bij het Arjen Robbenveld. Dat zal nu zo’n 10 jaar 
geleden geweest zijn. Hij zei ‘ja’ tegen het jeugd-
bestuur waarin ieder geval Willem van den Ark en 
Wim Heemstra deelnamen. Wie er toen nog meer 
bij waren weet hij niet meer. Wel dat dat het begin 
inleidde van een lang lopende verbintenis waarvan 
je je soms niet eens kan voorstellen dat het ook an-
ders zou kunnen zijn.  Tonnie werd wedstrijdsecre-
taris en lid van de jeugdcommissie van vv Bedum, 
later uitmondend in SJO Bedum en SV Bedum. Wat 
zou SV Bedum zijn zonder Tonnie en wat zou Ton-
nie zijn zonder SV Bedum?

Tonnie bij SV Bedum - activiteiten
Naast zijn functie als wedstrijdsecretaris is Tonnie 
jarenlang actief geweest als leider van teams van 
zoon Ivar. Daarnaast is hij sinds enkele jaren ac-
tief in de kantinecommissie en vormt hij al jaren 
samen met Geranda van der Ark, Ginet Walraven, 
Benny Kuipers, Hans Schotanus, Koos van der Berg, 
Vincent Geerling en zoon Jesper de toernooicom-
missie die (in principe, als er geen Corona is) jaar-
lijks het Klaverblad Jeugdtoernooi organiseert, een 
prachtig tweedaags toernooi, waar jaarlijks bijna 
1.000 voetballers present zijn. En alsof dat alle-
maal niet genoeg is, is Tonnie maandelijks als vaste 
vrijwilliger actief bij de inzamelronde voor het oud 
papier. En toen er nog geen web-team was, deed 
hij dat en Twitter er ook nog even bij. 

Sportief
Met zoveel voetbal-gebonden activiteiten in het le-
ven zou je verwachten dat Tonnie het voetbal met 
de paplepel ingegoten heeft gekregen. Niets is ech-
ter minder waar, volgens ingewijden weet hij niet 

TONNIE BONDER

Duizendpoot van SV Bedum

eens wat buitenspel is. Nee, deze in Haren opge-
groeide Groninger was in zijn jeugd een fanatieke 
wedstrijdzwemmer. Van zijn zesde tot zijn zeven-
tiende zwom hij bij de Zwemclub Haren, maar daar 
kwam een einde aan toen de militaire dienstplicht 
hem riep. In Haren ging hij met Anita wonen op 
een flatje, tegenwoordig noemen ze dat trouwens 
een appartement. 

De familie Bonder
Met zijn tweeën op een flatje was niet ideaal en 
toen de zus van Anita hen wees op een te koop 
staand huis in de Witte de Withstraat in Bedum 
kwamen Tonnie en Anita in Bedum terecht, mooi 
dicht bij het Sportpark. Rond 2007 verhuisde de fa-
milie naar de Schoolstraat, met twee kinderen (Ivar 
en Jesper) was een groter huis geen overbodige 
luxe. Ivar voetbalt nog steeds en zet zich ook in als 
scheidsrechter en jeugdtrainer, Jesper hield het na 
een paar jaar als voetballer voor gezien maar vindt 
het bijdragen aan een goed verloop van het jaar-
lijkse jeugdtoernooi elk jaar weer een hoogtepunt. 
Zo dragen Tonnie, Ivar en Jesper allen hun steentje 
bij aan het draaiend houden van SV Bedum. Daar-
naast is Anita voor het bijhouden van de admini-
stratie van SV Bedum van onschatbare waarde. En-
kele jaren heeft ze zelfs in het hoofdbestuur van SV 
Bedum als penningmeester gefungeerd, maar lie-
ver liet ze deze verantwoordelijkheid aan iemand 
anders.

Werk
Naast zijn werkzaamheden voor SV Bedum is Ton-
nie actief als personeelsplanner voor ongeveer 
300 medewerkers bij Trigion, een beveiligingsor-
ganisatie die beveiligingsbeambten detacheert bij 
werkgevers als de NVWA, het UWV en de COA’s. 
Formeel doet hij zijn werk vanuit Zwolle, maar van-
wege Corona werkt hij veel thuis. Inmiddels werkt 
hij hier al bijna 30 jaar en als je de werkzaamheden 
bij Trigion en SV Bedum naast elkaar legt, dan lijkt 
het wel een beetje op elkaar. Onverstoorbaar en 

Het is de zus van Anita de Jager geweest die ervoor gezorgd heeft dat SV Bedum 

al tien jaar te maken heeft met deze supervrijwilliger die er zo’n belangrijk aandeel 

in heeft dat alles draait bij SV Bedum. Hoe dat zo gekomen is leest u in dit artikel.
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stressbestendig knopen doorhakken, dat ligt Ton-
nie wel. En het fijne is dat als je je werk fijn vindt, 
het energie geeft en je het lang volhoudt. Tijd voor 
andere hobby’s heeft Tonnie niet en hij vindt dat 
ook niet zo nodig!

Wedstrijdsecretaris
Als wedstrijdsecretaris is er eigenlijk maar één mot-
to voor Tonnie: “het laagst spelende team is min-
stens zo belangrijk als het hoogst spelende team!”
Met soms bijna dertig thuiswedstrijden op een za-
terdag valt het echter in de praktijk en de regels 
volgend nog niet mee om iedereen gelijk te behan-
delen Daardoor komt het wel eens voor dat teams 
zich benadeeld voelen door beslissingen van het 
wedstrijdsecretariaat. Tonnie wijst erop dat er soms 
tot op het laatste moment correcties in de veldver-
deling moeten worden aangebracht, die een keten 
aan andere correcties noodzakelijk maken. Dan 
kan er wel eens gekozen worden voor de snelste 
oplossing, tenslotte is ook de wedstrijdsecretaris 
maar een vrijwilliger. 
Tonnie is er duidelijk in, hij baalt van ‘late afbellers’ 
die hem enorm veel extra werk bezorgen. Soms 
kiest hij er dan ook gewoon voor om teams met 
acht man te laten spelen, tijdig melden kan dat 
voorkomen. Tonnie is zich ervan bewust dat hij zich 

hierdoor niet altijd geliefd maakt, maar het schept 
wel duidelijkheid. Ook verzoeken om van niet ge-
speelde wedstrijden toch een fictieve uitslag in de 
systemen op te nemen, zijn bij Tonnie aan het ver-
keerde adres, zoiets kan later alleen maar tot narig-
heid leiden en dat moet je niet willen!

Vooruit kijken
Tot slot wil Tonnie nog een keer verduidelijken 
waarom er soms voor een gehele of gedeeltelijke 
afgelasting wordt gekozen en hij vindt die keuze 
uitstekend passen bij het thema van deze presen-
tatiegids ‘Vooruit kijken’. Als je ’s morgens over de 
velden loopt en tot je enkels wegzakt, dan kan het 
zo zijn dat je JO9 of JO11-teams nog wel kan laten 
voetballen. Maar seniorenteams moet je dan echt 
niet laten spelen omdat het gevolg de week daar-
op kan zijn dat er dan niet gespeeld kan worden 
omdat het veld is vernield. Dit soort keuzes moe-
ten gemaakt worden en gelukkig is Tonnie de man 
er niet naar om daar wakker van te liggen. Als je 
Tonnie vraagt naar zijn blik op SV Bedum over een 
jaar of tien, dan is Tonnie optimistisch: “Over tien 
jaar is SV Bedum nog steeds een groeiende of op 
zijn minst stabiele voetbalclub, met in ieder geval 
een extra kunstgrasveld en natuurlijk een prachtige 
nieuwe accommodatie!”

Groen in goede  handen

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

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT
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De Kantinecommissie 
kijkt vooruit…

Na een lange periode vol uitdagingen en grote onzekerheid, zijn wij ver-

heugd om weer voorzichtig vooruit te kijken. De samenstelling van de Kanti-

necommissie is in ieder geval gelijk gebleven zijnde: Tonnie Bonder, Marlies 

Veldkamp-Hoekstra en ondergetekende. 

Wij hebben reeds verschillende overleggen ge-
voerd en de eerste bijeenkomst van bardienst-vrij-
willigers achter de rug. De Kantinecommissie wil 
als eerste zijn dankbaarheid uitspreken aan alle 
bardienst-vrijwilligers die ons helpen. Geweldig 
dat er mensen zijn die altijd klaarstaan, bereidt 
zijn een bardienst te draaien en velen al heel veel 
jaren achter elkaar. Toch zien wij ook dat de spoe-
ling dunner wordt en dat de beleving van men-
sen veranderd. Mensen willen steeds vaker op het 
laatst beslissen wat zij morgen gaan doen en dat 
zien wij terug in het rondkrijgen van het rooster. 

Wij weten ook dat er mensen zijn die het wel leuk 
lijkt om een bardienst te draaien, maar drem-
pelvrees hebben. Wij willen ons dan ook richten 

tot die mensen. Heb je nog nooit bier getapt, in 
de keuken gestaan of andere vormen van vrees, 
meldt je alsjeblieft toch aan. Alle bardienst-vrijwil-
ligers zijn ooit ook een keer begonnen en willen 
je echt helpen. Je zult het waarschijnlijk de eerste 
paar keren ervaren als best spannend is en het 
gaat ook af en toe toch mis, maar dat geeft hele-
maal niks. Dus lijkt het je leuk, meldt je dan aan of 
kom gewoon vragen of je mee mag helpen.

Een andere trend, wat wij graag willen stimuleren 
is het betalen met de pin. Geld storten en opne-
men bij een bank kost behoorlijk veel geld en dat 
is gewoon jammer. Het is tevens veiliger en het 
voorkomt kasverschillen. Dus kun je betalen met 
de pin, dan graag!!

Nieuw is ook dat in en rond de Kantine verzamel-
bakken staan voor plastic flessen. De vereniging 
levert deze flessen in en krijgt daarvoor statiegeld 
terug. Bij deze dus de oproep om de plastic fles-
sen niet meer te gooien in de afvalemmers, maar 
in de verzamelbakken. Alvast bedankt voor je me-
dewerking.

Vooruit kijkend zijn wij verheugd om met frisse 
blik van start te gaan en jullie weer te ontmoeten. 
Tot binnenkort.

Hans Schotanus
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KLAVERJASSEN BIJ DE SV BEDUM
Na een seizoen met een half afgemaakte compe-
titie en een seizoen zonder klaverjassen gaan we 
in september weer van start met het klaverjassen. 
Voor velen was het een moeizame periode en het 
verenigingsleven stond een lange periode op een 
laag pitje maar de wil om te overwinnen zoals dat 
hoort bij sport zal toch ook van toepassing zijn op 
deze virusperiode. We hopen dat we er met elkaar 
weer een gezellige kaartcompetitie van maken. De 
commissie heeft er vertrouwen in dat we met de 
vaccinatiegraad van nu en de regels die er nu zijn, 
weer op de vertrouwde manier kunnen klaverjas-
sen. De algemene regels die gelden voor hygiëne 
en afstand zullen in acht worden genomen en we 
gaan ervan uit dat eenieder zijn verantwoordelijk-
heid neemt om verspreiding van het virus te voor-
komen. Dus bij klachten niet komen kaarten.

Het speelschema voor het seizoen 2021-2022 is als 
volgt:

10 september 2021
8 oktober 2021
12 november 2021
3 december2021
17 december 2021 - vrije avond
14 januari 2022
11 februari 2022
11 maart 2022
8 april 2022  - prijsuitreiking

We hopen jullie allemaal weer te zien op de eerste 
speelavond!

Jitze, Willem-Jan, Wim, Johan

Op het moment van uitgifte van deze prachtige 
presentatiegids is de uitgifte van de kleding en 
materialen weer op orde. Elk team loopt er weer 
netjes bij en beschikt over voldoende ballen en 
trainingsbenodigdheden.
Voor komend seizoen zijn er nog wensen met 
betrekking tot nieuwe presentatiepakken. De be-
staande presentatiepakken zijn prima, maar in-
gehaald door de tijd. In overleg met het bestuur, 
jeugdcommissie en de sponsorcommissie
zullen wij een concept maken die zorgt dat de 
teams die hiervoor in aanmerking komen kunnen 
beschikken over een Hoodie of trui in combinatie 
met een broek. Daarbij zal worden gekeken of de 
financiering hiervan via het kledingfonds verloopt
of dat deze rechtstreeks worden verkocht via Sport-
huis Winsum. De bestaande pakken zullen zoveel 
mogelijk in het bezit worden gesteld van onze le-
den om daarin te trainen of voor andere doelein-
den. Wij zullen hier wellicht een kleine vergoeding 
voor vragen. We houden jullie op de hoogte.
 
Daarnaast zullen de huidige sokken op den duur 
worden vervangen door zwarte sokken. De huidige 

KLEDING- EN MATERIAALCOMMISSIE VOORUITBLIK

sokken worden apart gemaakt (twee kleuren) en 
zijn daardoor erg prijzig in verhouding tot een ef-
fen sok.
Het bestuur heeft deze wijziging goed gekeurd. 
Deze kleur sluit ook beter aan bij de bandjes die 
worden gebruikt voor het ophouden van scheen-
beschermers en sokken.
 
De kleding- en materiaalcommissie bestaat uit An-
gelique Bouwman, Karin Ahlers en Richard Ahlers. 
Vind jij het ook leuk om als lid van de kleding- en 
materiaalcommissie een bijdrage te leveren aan 
onze mooie club dan kun je contact met ons op-
nemen via materiaal_senioren@svbedum.nl of  
materiaal_jeugd@svbedum.nl
 
NB. Wij willen Albert Niemeijer, Roel van Dijken en 
Rigte jan ten Kate nog bedanken voor de hulp bij 
de innames- en uitgiftes tijdens de afwezigheid van 
Richard
 
Met vriendelijke groet,
Angelique, Karin en Richard
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SV Bedum is een vereniging die staat 
voor plezier, sportiviteit en beleving. 
We vinden een positieve sfeer, respect 
voor elkaar en de omgeving én betrok-
kenheid erg belangrijk. Iedereen is bij 
ons welkom. Er is plaats voor plezier 
in de sport én voor de ambitie om te 
presteren. 
Positief coachen en aanmoedigen 
staat bij SV Bedum centraal. Sporters, 
en dan vooral onze jeugdleden, pres-
teren het beste als ze plezier hebben. 
Hiermee krijgen ze zelfvertrouwen en 
worden resultaten positief beïnvloed. 
Een positieve sfeer levert een belang-
rijke bijdrage aan onze verenigingscul-
tuur waarin we willen dat jongeren, 
naast meer plezier en zelfvertrouwen, 
ook meer betrokken blijven bij de ver-
eniging. Een vereniging die boeit, bindt 
en verbindt:  Samen op weg naar een 
leven lang voetballen bij SV Bedum!

Bij SV Bedum vinden we het normaal 
dat we met respect met elkaar en met 
de eigendommen van elkaar en van 
de vereniging omgaan. Goede normen 
en waarden zouden vanzelfsprekend 
moeten zijn. 
Normen zijn richtlijnen hoe je sociaal 
gewenst met elkaar omgaat. Waarden 
zijn de zaken die waardevol gevonden 
worden door iemand of een groep 
mensen.
Toch blijven normen en waarden voor 
velen een ongrijpbaar fenomeen. Wat 
bedoelen we er nu precies mee? En 
nog belangrijker: hoe vertalen we dat 
naar de dagelijkse voetbalpraktijk? 
Want daar gaat het toch allemaal om. 
Om het karakter van onze vereniging te 
bewaken is er daarom een gedrags-
code opgesteld. Deze code maakt dui-
delijk welk gedrag we bij SV Bedum op 
ons sportpark en rond het voetbalveld 
willen zien. De gedragscode geldt voor 
iedereen die bij SV Bedum te gast is: 
voor spelers, voor toeschouwers, voor 
trainers en coaches, voor teamleiders, 
voor scheidsrechters en voor alle an-
dere betrokkenen bij SV Bedum. 
De gedragscode is vertaald naar vijf 
korte en krachtige regels die duide-

lijk maken waar we samen als SV Be-
dum voor staan: De Vijf Paarse Regels 
van SV Bedum.
Neem de tijd om de code te lezen, leef 
‘m na en schroom niet anderen er zo 
nodig op aan te spreken. Zo werken 
we samen aan een vereniging waar ie-
dereen zich thuis voelt!

DE VIJF PAARSE REGELS VAN
SV BEDUM 

1.  PLAY FAIR
SPEEL SPORTIEF EN MET RESPECT
•	 bespreek met je team wat jullie be-

langrijk vinden hoe met elkaar om 
te gaan

•	 kom de teamafspraken na
•	 waardeer ieders positieve kanten 

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

tegenstander, scheidsrechter, toe-
schouwers en vrijwilligers

•	 vóór iedere wedstrijd wensen we 
de tegenstander en de scheidsrech-
ter (of spelbegeleider) een fijne en 
sportieve wedstrijd

•	 bedank na de wedstrijd tegenstan-
ders en scheidsrechters

•	 draag tijdens trainingen en wed-
strijden altijd scheenbeschermers

•	 draag bij iedere wedstrijd het offi-
ciële SV Bedum tenue met trots en 
ga er correct mee om

•	 meld je tijdig af voor trainingen en 
wedstrijden en alleen met een goe-
de reden

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

Supporters en ouders
•	 moedig op een positieve manier 

aan
•	 onthoud je van (hoorbaar) com-

mentaar en coach niet mee
•	 laat je kind zijn sport zelf beleven

3.  ALLEEN DE COACH COACHT
DAT IS WEL ZO DUIDELIJK
Tijdens de wedstrijd beslist de trainer/
coach over de wedstrijdtactiek en op-
stelling. De teamspelers volgen de 
aanwijzingen van de trainer/coach op 
en de spelers maken hierbinnen zelf 
hun beslissingen. Tijdens de training 
bepaalt de trainer welke oefeningen er 
worden gedaan. Hij is altijd bereid uit 
te leggen waarvoor deze oefeningen 
dienen.

Trainer/Coach
•	 coach en train op een positieve wij-

ze met complimenten voor inzet, 
ontwikkeling en houding

•	 geef iedereen aandacht en behan-
del de spelers gelijkwaardig

•	 maak duidelijke afspraken over 
spel, houding en teamregels

•	 houd de teamleden aan de afspra-
ken én geef zelf het goede voor-
beeld

•	 accepteer geen onsportief of ander 
ongewenst gedrag

•	 bij een wedstrijd stel je je voor aan 
tegenstander en scheidsrechter en 
bedankt ze na afloop

•	 bespreek na afloop wat er goed 
ging en waar je als team verder aan 
gaat werken

•	 bevorder de sfeer en onderlinge re-
laties binnen een team

•	 volg de regels van de vereniging 
over het omgaan met materialen

Teamleider
•	 regel de praktische zaken van het 

team en communiceer dat met je 
team

•	 zorg dat deze gedragscode met het 
team besproken wordt

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

•	 maak eventuele irritaties bespreek-

GEDRAGSCODE SV BEDUM
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baar of ondersteun de trainer/
coach daarbij

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

•	 zorg dat veld en kleedkamer na de 
wedstrijd zijn opgeruimd

•	 ga zorgvuldig om met de materia-
len van de vereniging

•	 ontvang bij een thuiswedstrijd de 

tegenstander en maak ze wegwijs 
bij SV Bedum

•	 zorg dat de digitale wedstrijdfor-
mulieren tijdig zijn ingevuld en in-
geleverd

•	 organiseer voor de teambuilding 
activiteiten voor spelers en suppor-
ters

 
4.  DE SCHEIDSRECHTER BESLIST 
ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR
De spelers respecteren de beslissin-
gen van de scheidsrechter en ook de 
supporters onthouden zich van com-
mentaar. Soms moeilijk maar echt een 
must: bemoei je niet met de arbitrage! 
Trainers, leiders en ouders geven het 
goede voorbeeld en laten hun kinde-
ren zo zien dat een scheidsrechter zijn 
best doet en dat we daar met respect 
mee om moeten gaan.

Scheidsrechter
•	 je bent op de hoogte van de actu-

ele spelregels
•	 stimuleer fair play
•	 fluit onpartijdig en met respect 

voor beide partijen

•	 wijs spelers, trainers/coaches en 
supporters zo nodig - op een nette 
manier – terecht

 
5.  DE CLUB IS VAN ONS ALLEMAAL 
SAMEN HOUDEN WE HET GEZELLIG 
EN SCHOON
•	 ga zorgvuldig en netjes om met 

spullen van de vereniging en van 
anderen

•	 ruim afval op en vraag anderen dat 
ook te doen

•	 parkeer op de daartoe bestemde 
plekken; wees sportief en kom zo-
veel mogelijk op de fiets

•	 voetbaltassen plaatsen we in het 
daarvoor bestemde tassenrek

•	 houd je hond aan de lijn en ruim 
eventuele uitwerpselen op

•	 ons sportpark is rookvrij, er mag al-
leen gerookt worden op de daartoe 
aangegeven plek

•	 alcohol onder de 18 jaar en drugs-
gebruik (of het verhandelen daar-
van) zijn verboden.









✆ 06-120 33 298

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

Voor de complete verzorging 
van uw:

  administratie en jaarrekening    
  salarisadministratie

   aangifte inkomstenbelasting
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We vallen met de deur is huis. Het thema is ‘Vooruit 
kijken’, dus is de vraag of het clubblad ‘Langs de 
Lijn’ over vijf jaar nog bestaat? “Tja, dat is de vraag”, 
zegt Richard. “Alles wordt meer digitaal, dat is wel 
de maatschappelijke trend. Maar het bestuur wil 
nog steeds graag een papieren ‘Langs de Lijn’, om 
de sponsoren te promoten en voor die leden die 
graag vanaf het papier over het wel en wee van de 
vereniging lezen”. 

En dus…? “En dus, ga ik door, help ik waar ik kan 
en draag mijn steentje bij om vijf keer per seizoen 

RICHARD BOUWMAN BESCHEIDEN KRACHT ACHTER DE SCHERMEN VOOR ONS CLUBBLAD

Elke keer een klus om ‘Langs de Lijn’ te maken

een mooi en goed gevuld clubblad te maken. Een 
blad met veel verenigingsinformatie dat zoveel mo-
gelijk tijdloos is. Voor actuele berichten over wed-
strijden verwijs ik graag naar de social media van 
de vereniging”. 

Leveranciers
Er komt heel wat bij kijken, om een clubblad te 
maken. “Het begint er voor mij mee om mensen 
te stimuleren om stukjes aan te leveren. Gelukkig 
heb ik een aantal trouwe leveranciers zoals Albert 
Niemeijer (over het 1e elftal), Jan van Woudenberg 
(over de Old stars), Jan-Jur Timmer (van de voorzit-
ter), Vincent Geerling (jeugdzaken) en Andre van 
Haag (accommodatie nieuws). De commerciële 
commissie zorgt voor alle advertenties en artikelen 
over sponsoren.

Als alle bijdragen binnen zijn, verzorgt Wim Heem-
stra de check op tik- en taalfouten. We streven 
ernaar een blad uit te brengen dat ook taalkundig 
gezien, er tiptop uit ziet. Dan gaat alle kopij naar 
NoordPRoof voor de opmaak. Dat gaat in goed 
overleg met Jetze Smit van NoordPRoof die altijd 
heel goed meedenkt en vlot schakelt. Ik kan me 
geen betere ‘opmaker’ voorstellen. Na een laatste 
check gaat de eindversie naar Scholma Druk. Ons 
clubblad wordt daar in een oplage van 450 exem-
plaren gedrukt. Als dat klaar is gaat er een signaal 
naar Bas Damminga van de ledenadministratie 
die de bezorging in gang zet. Tonnie Koopman op 
zijn beurt coördineert de bezorging. Er zijn ca 20 
bezorgers die ‘Langs de Lijn’ in Bedum rondbren-
gen”.

Het gesprek met Richard Bouwman is op zijn vrije dag ‘s ochtends om 10.00 uur. Ri-

chard heeft dan al een training (bootcamp) achter de rug. En na het interview gaat hij 

z’n buurman helpen met het lekvrij maken van een dakgoot. Het zegt veel over Richard, 

een bezige bij, altijd bereid anderen te helpen, zonder zichzelf op de borst te kloppen. 

Richard is al vanaf circa 2008 betrokken bij het voetbal in Bedum. Hij voetbalde in blauw 

en paars, en was ooit een jaar jeugdleider. In het bijzonder steekt Richard al jaren vrije 

tijd in het maken van het clubblad. We zijn benieuwd hoe hij naar de toekomst kijkt. 
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RICHARD BOUWMAN BESCHEIDEN KRACHT ACHTER DE SCHERMEN VOOR ONS CLUBBLAD

Elke keer een klus om ‘Langs de Lijn’ te maken
Oh, jongens…
Wat het meest lastige is? “Nou, meestal heb ik op 
de datum van de deadline nog weinig input. Dan 
denk ik wel eens ‘Oh, jongens…’ Maar als ik een 
signaal heb afgegeven gaat het vaak nog wel snel 
en komen de bijdragen alsnog binnen. Tot dusverre 
is het iedere keer nog weer gelukt een mooi club-
blad uit te brengen.
Richard doet het allemaal uit liefde voor de club. 
Niet alleen hij, het hele gezin is actief betrokken bij 
SV Bedum. Vrouw Angelique helpt waar ze kan in 
de kantine en maakt deel uit van de kledingcom-
missie. Zoon Sven komt over uit de jeugd en voet-
balt het komende seizoen in Heren 2 en dochter 
Britt voetbalt in Dames 3. “Als het enigszins kan, 
kijken we bij Sven en Britt. Ja, we zijn vaak op het 
complex te vinden en genieten van de gezelligheid 
en de sfeer binnen de vereniging”. 

Suggesties welkom
Wat de toekomst ons gaat brengen? “Het zou wel 
heel mooi zijn als er snel een nieuw gebouw komt. 
Het is heel jammer dat het geen MFA wordt, want 
dat vond ik een goed idee. Het zou ook mooi zijn 
als het niveau van het 1e elftal omhoog gaat. Met 
de jonge lichting die er nu is, zie ik dat wel zitten. 
Daar zit veel potentie in om door te groeien. Alle-
maal jongens van de eigen club, dat is toch mooi 
man! En of we over vijf jaar nog een papieren club-
blad hebben, dat zien we dan wel weer! Ik ga mooi 
zo door en suggesties voor nieuwe rubrieken en 
verbeteringen zijn altijd welkom.” 

Body Clinic Bedum
Praktijk voor afslanken, 

figuurverbetering en gezonde leefstijl
Heleen Winterwerp 

Ludgerstraat 45 - 9781 GE BEDUM - 06-12764602

info@bodyclinicbedum.nl - www.bodyclinicbedum.nl

Like mijn Facebook pagina!

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

door te bevriezen

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, ver-
slagen, foto’s en contactadressen van bestuur en commis-
sies.

Twitter: www.twitter.com en zoek naar SV Bedum
Via twitter blijf je op de hoogte van de laatste actuele nieuw-
tjes, zoals aankondigingen, resultaten, afgelastingen 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 actuele 
nieuwtjes, zoals aankondigingen, resultaten, afgelastingen 
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 speciale Presentatiegids.

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren
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MEDISCHE COMMISSIE

Focus op blessurebehandeling, focus op preventie en een andere visie
Vol goede moed beginnen we aan een nieuw voetbalseizoen. De meeste co-

ronaperikelen hebben we achter ons gelaten en er kan weer wekelijks genoten 

worden van het voetbal. De nieuwe selecties zijn grotendeels bekend en trainers 

en begeleiders zijn klaar om het voetbal in goede banen te leiden. Het is helaas 

bekend dat het geen pad zonder obstakels is. Elk jaar worden we geconfronteerd 

met blessures die het plezier en prestaties in de weg staan. 

De medische commissie is in het leven geroepen 
om daar veel aandacht aan te geven en doet dat 
door: 
1.Vroegdiagnostiek. Bij twijfel over fitheid en klach-
ten kan trainer en speler een consult aanvragen om 
de ernst snel in te schatten en passende maatrege-
len te treffen.
2. Revalidatietraining. Als een speler door een bles-
sure of anderszins een tijd niet heeft kunnen trai-
nen is de conditie verminderd en is het niet vanzelf-
sprekend dat hij/zij aansluit bij de groepstraining. 
Revalidatietraining zetten we in om het proces van 
herstel te begeleiden en daarmee voorkomen we 
nieuwe blessures.

3. Conditie/snelheidstest. Om de fitheid te objecti-
veren dient een test, waarvan de uitslag vergeleken 
wordt met een nulmeting(testuitslag in goeden 
doen).
4. Registratie. Door blessures te registreren krijgen 
we inzicht in welke blessures wanneer en bij wie 
optreden. Bij het signaleren is dit nuttige informatie 
waarop trainers en vereniging op kunnen acteren.

Bovengenoemde acties worden m.n. bij de jeugd-
afdeling al een paar seizoenen naar tevredenheid 
ingezet. Maar wellicht kunnen we een stap verder 
zetten.
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MEDISCHE COMMISSIE

Focus op blessurebehandeling, focus op preventie en een andere visie
Deze acties worden namelijk gekenmerkt door een 
PROBLEEMFOCUS: we hebben blessures en wat 
doen we daaraan. Als we een WENSFOCUS op ge-
zondheid en fitheid ontwikkelen zijn minder bles-
sures en betere prestaties prettige bijvangst. Het 
proces van fit en beter worden wordt belangrijker 
dan het resultaat van volgende zaterdag, maar zal 
uiteindelijk wel tot betere prestaties leiden. Boven-
dien richten we ons traditioneel op het trainings-
proces, maar ook andere aspecten kun je vanuit 
deze wensfocus benaderen: voeding, groei, rust, 
gedrag, selecteren, wisselbeleid zijn slechts enkele 
voorbeelden.
De focus op het positieve doel gezondheid en fit-
heid kan een leidraad waar ook andere afdelingen 
en commissies zich mee kunnen bezig houden 
en successievelijk kunnen bedenken of  hun ac-
ties bijdragen aan dat doel waarbij de gezamen-

lijkheid bovendien verbinding geeft voor de hele 
vereniging. Het doel gezondheid/fitheid is nooit 
definitief bereikt maar vormt wel een uitgangspunt 
in het proces. Dat geldt  ook voor andere leidraden 
die de vereniging kan formuleren. Werk je met een 
wensfocus, verlost dat je wellicht ook van het idee 
dat elk detail in een lijvig beleidsplan vastgelegd 
dient te worden!
Heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen, 
opmerkingen of ideeën vanuit jouw positie in 
de vereniging(speler, trainer, vrijwilliger, ouder, 
scheidsrechter, enz.), of heb je ideeën  over interes-
sante leidraden die bijdragen aan onze vereniging, 
hou het vooral niet voor je en denk mee.

Rian Arends
rianarends@hotmail.com
0610102780

Full Service ICT Bureau.
Anura









Ontwerp

Ontwikkeling

Maatwerk

Concepting





Websites Apps

Contact
info@anurawebdevelopment.nl

(050) 737 0329

Industrieweg 14, 9781 AC Bedum
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SPONSORGROEP SV BEDUM
Rond de vereniging is circa tien jaar geleden een sponsorgroep opgezet. Het idee achter de groep sponsoren is ontstaan uit 
het feit dat een hoofdsponsor vaak als enige de echte naamsbekendheid genereert en dat de overige sponsoren wat naar 
de achtergrond verdrongen worden. Met deze groep treedt SV Bedum overzichtelijk en als blok naar buiten. Op deze manier 
laat de vereniging aan leden, andere verenigingen en bedrijfsleven zien dat elke sponsor, wat die ook mag doen binnen de 
club, belangrijk is voor onze vereniging. Het gevoerde beleid ten aanzien van de besteding van de sponsorgelden, wordt aan 
sponsoren duidelijk gemaakt. De bijdragen komen in alle gevallen ten goede aan de club en niet aan een individu of elftal. 
Wel kunnen bedrijven aangeven dat zij bij voorkeur jeugd of juist senioren zouden willen ondersteunen. De volgende spon-
soren zijn inmiddels vertegenwoordigd in de sponsorgroep:

KLAVERBLAD
Bezoekadres
Afrikaweg 2
2713 AW Zoetermeer

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

HOOFDSPONSOR

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

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

Gonnie Smit Hypotheken 
Molenweg 5 Bedum, 
T: 050 211 53 81
Moet hier geen website 
en mailadres?

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

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

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

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

Gonnie Smit Hypotheken en Verzekeringen is gevestigd in 
Bedum. Vrijblijvend en zonder kosten in gesprek over uw 
hypotheek en verzekeringen. 
Persoonlijk contact in begrijpelijke taal. 
De koffie staat klaar!

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

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

Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

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

Al meer dan 40 jaar
dè expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

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

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

Gezond leven
leuk maken

Kom jij ook
sporten bij de 

leukste sportschool 
van Bedum? 

Groepslessen
Fitness

Wellness
Personal Training
Voedingsadvies

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

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

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

Kinderopvang 
Paddington 

Kapelstraat 1, 2 en 2b
9781 GK Bedum

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

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

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

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

ONE WAY
Grotestraat 15

9781 HA Bedum
T: 050 301 20 28

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

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

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

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

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

Op de Eemshavenweg, ook langs afslag Bedum, zie je ze da-
gelijks rijden, containervrachtwagens van MCS, die een route 
rijden van de Eemshaven naar Westerbroek en vice versa. Dit 
is slechts één tak van sport binnen het bedrijf. Naast weg-
transport worden vervoer over water, op- en overslag en nog 
diverse andere diensten geleverd in de containerbranche.  
Directeur is Willem van der Ark uit Bedum.

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

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

Een belangrijke winkel in Koopcentrum De Scheve Toren in 
Bedum is supermarkt PLUS. PLUS Bedum maakte onderdeel 
uit van de landelijke organisatie. Sinds 1 december 2014 is de 
vestiging overgegaan naar Jeroen Juch, die een ruime ervaring 
in de supermarkt wereld heeft opgebouwd. Vanaf heden heet 
de mooie vestiging in het centrum van Bedum dan ook PLUS 
Jeroen Juch Bedum.

Olie Distributi

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

T 050 301 60 36 ✦ W www.odn.nl

MCS
Hoofdkantoor

De Roef 23, 9206 AK Drachten

Terminal Groningen
Madepolderweg 3, 9608 PX Westerbroek 

T: 0512-741555
E: info@mcs-bv.nl I: www.mcs-bv.nl

Chris Slager Makelaardij
Molenweg 5

9781 GL Bedum
T: 050 820 09 35

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

Slagerij Teerling
De Vlijt 10B

9781 NR Bedum
T: 050 3014018

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

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

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

Plus Bedum
Jeroen Juch 

Grotestraat 13
9781 HA Bedum

T: 050 301 04 81
I: www.plus.nl

• Watertransport

• Wegtransport

• Op- en overslag

• VACL

www.mcs-bv.nlsales@mcs-bv.nl 
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Slagerij Hofman, ‘of je worst lust’, is een ambachtelijke sla-
gerij. Wij verwerken alleen eerlijk vlees en dat doen wij da-
gelijks. Zo garanderen wij dat al onze producten vers zijn. 
Ambachtelijk en met liefde bereid, dat proef je! De produc-
ten van Slagerij Hofman, ‘of je worst lust’, vallen regelmatig 
in de prijzen, dit zegt iets over de kwaliteit van al ons lek-
kers. Onze worstmakerij kun je vinden in Winschoten, da-
gelijks alles vers! Ook op braderieën en in diverse winkels 
komt u onze producten tegen. Bezoek eens onze site! Heb 
je vragen over onze producten? Bel of mail ons.

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

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

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

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

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

Een jong, dynamisch makelaarskantoor in het centrum van 
Bedum. Dijk & Belga heeft zich gespecialiseerd in verkoop-
begeleiding, aankoopbegeleiding, taxaties, en nieuwbouw.  
Persoonlijk contact, lokale betrokkenheid en regionale bin-
ding zijn de kernwaarden van het kantoor. Contactpersoon 
is Peter Hesseling, een jonge ambitieuze makelaar die in 
staat is om u vakkundig de juiste weg te wijzen in de on-
roerend goed markt en daarnaast volledig ontzorgt bij de 
aan-en verkoop van onroerend goed. Vraag een vrijblijven-
de waardebepaling aan via de vernieuwde website www.
dijkbelgamakelaardij.nl en laat u informeren.

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

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

Slagerij Hofman ‘of je worst lust’
Papierbaan 57
9672 BG Winschoten
T: 0597 431610
E: info@ofjeworstlust.eu
I: www.ofjeworstlust.eu

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

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

Dijk & Belga Makelaardij
Molenweg 22, 
9781 GM Bedum
T: (050) 301 37 75
E: info@dijkbelgamakelaardij.nl
I: www.dijkbelgamakelaardij.nl

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

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

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      

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

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

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

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

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

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

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

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

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

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

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

Stalman Zuidwolde
Boterdiep Oost Zijde 36b

9785 AC Zuidwolde
T: 050 301 10 62

I: www.garage-stalman.nl

Kids2b 
De Vlijt 18 

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

Dijk & Belga
hypotheken, verzekeringen en 

financiële dienstverlening
Molenweg 22

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

Dak Montage Noord
Industrieweg 37 
9781 AC Bedum 

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

Vaatstra Installatietechniek
Verbindingsweg 19, 9781 DA Bedum 

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

I: www.vaatstra.nl

Problicity
Turftorenstraat 22

9712 BR Groningen
T: (050) 879 54 03

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

Sporthuis Winsum
Onderdendamsterweg 9 

9951 EV Winsum 
T: 0595 44 51 99 

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

Hoeksemaprint
T: 06 55 88 27 75 

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

INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL

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.
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Vooruit kijken in Oud Papier
Om te beginnen kijken we eerst terug. De oud pa-
pier inzamelactiviteiten vanuit de voetballerij in Be-
dum en omstreken hebben een lange historie. In 
de begroting voor het voetbalseizoen 1976 / 1977 
van de fusiepartner CVVB is voor het eerst een be-
drag van 500 gulden opgenomen, welk bedrag men 
denkt te verdienen met het ophalen van oud papier. 
Uit de jaarrekening over dat seizoen blijkt dat het 
begrote bedrag zelfs meer dan 100 % hoger uit-
gekomen is op Fl. 1.046,12. Inkomsten voorzich-
tig begroten en dan aanmerkelijk hoger uitkomen. 
Dan valt het nooit tegen. 

Dat is nu 45 jaar geleden. Gedurende die periode 
is het inzamelen van oud papier altijd doorgegaan. 
In principe op de eerste vrijdagavond in de maand. 
Sinds 2013 door de fusievereniging SV Bedum en 
sinds een jaar of vijf in samenwerking met de St. 
Walfridusschool. Tegenwoordig wordt er op ba-
sis van de garantieprijs een bedrag van ongeveer 
€ 17.500 aan de inkomstenkant begroot. Dat is 77 
keer het bedrag dat in 76/77 op de begroting stond. 
In de topjaren werd er per seizoen meer dan 
600.000 kg. ingezameld. De prijs van het oud papier 
schommelt nogal. De pieken worden afgewisseld 
met dalen, waarbij we vaak langer in het dal zaten, 
dan dat we pieken. Voor de clubkas was en is het 
een welkome aanvulling. Afkomstig uit een kunstje 
dat je elke maand opnieuw doet. Maar waar je ook 
niet zonder kunt. Houdt het op, dan zul je wel iets 
anders moeten bedenken. Een goede reden om er 
gewoon mee door te gaan. 
In aanloop naar de vaststelling van de garantieprijs 
voor oud papier en karton (OPK) per 1 januari 2021 
binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland, was het 
langere tijd niet zeker dat de inzamelaars nog een 
rol zouden vervullen bij het inzamelen van OPK. Van 
de zijde van de inzamelaars kwam hier veel verzet 
tegen. Wat voor SV Bedum gold, gold uiteraard ook 
voor de andere inzamelaars. Men wilde de inkom-
sten niet kwijt. Na verloop van tijd werd het duidelijk 
dat de inzamelaars ook per 1 januari 2021 bleven 
inzamelen. Toen nog de vaststelling van de garan-

tieprijs. Het Diftar-systeem voor het huishoudelijk 
afval werd ingevoerd. Voor restafval moest worden 
betaald. Tot 1 januari 2021 zamelde SV Bedum / 
St. Walfridusschool graag veel OPK in en zag de 
gemeente het liefst zo weinig mogelijk OPK in de 
grijze container. Het gezamenlijk belang was er. Na 
1 januari 2021 ook nog, maar dan anders. Een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en 
inzamelaars was er nog steeds. Nieuwe contracten 
moesten echter worden afgesloten, vervoerskosten 
stegen aanzienlijk, de inzamelaars wilden in rede-
lijkheid beloond worden en de marktprijs van het 
OPK was half 2020 erg laag. Binnen de gemeente 
schrok men wat van de uitkomst wat het allemaal 
zou moeten gaan kosten. Een daadwerkelijk bedrag 
in de afvalstoffenheffing ter dekking van de ver-
wachte kosten werd zichtbaar. Inzamelaars moes-
ten efficiënter gaan werken. Voor ons een reden om 
goed na te denken over een wijze van aanpak, waar-
bij we er ieder geval niet op achteruit wilden gaan. 
Gedurende de gehele Corona-periode zijn de inza-
melactiviteiten, met inachtneming van de nodige 
maatregelen en beperkingen, constant doorgegaan. 
Gedurende het seizoen 20/21 is er 495.820 kg. 
OPK ingezameld. Dat was 37.000 kg. meer dan in 
het seizoen ervoor. Het verschil ontstond o.a. door 
het feit dat er in april 2020 (seizoen 19/20) i.v.m. 
coronamaatregelen 1 maand niet huis-aan-huis is 
opgehaald en na 1 januari 2021 vermoedelijk door 
de invoering van Diftar. Het OPK wordt 1 keer in de 
maand binnen de bebouwde kom van het dorp Be-
dum huis-aan-huis opgehaald en kan op 6 dagen in 
de week overdag in de container op het sportpark 
worden afgeleverd. Een prima service lijkt ons. Ech-
ter moesten er wel veel meer kilo’s papier in een 
container worden geduwd om aan het door ons 
gewenste verdienmodel te voldoen. In augustus j.l. 
werd er meer dan 32.000 kg. OPK in de containers 
op de parkeerplaats van het sportcomplex aangele-
verd. Dit is bijna 2 keer zo veel als in de maanden 
augustus voorgaande jaren. Een behoorlijke klus, 
waarvoor we de mensen die zich daar in het bij-
zonder voor hebben ingespannen, zeker dank ver-
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schuldigd zijn. De organisatie staat, maar wat extra 
handen aan de container zijn zeker welkom.
Op en rond de eerste vrijdag in september werd er 
naar schatting 35.000 kilogram papier bij de weg  
weggehaald. Als dit zo doorgaat, komen we dit 
seizoen voor het eerst sinds jaren weer boven de 
500.000 kg. ingezameld OPK uit. En wat niemand 
had verwacht, begon de marktprijs van het OPK in 
het najaar van 2020 ineens weer op te lopen. Je kunt 
zeggen dat er weer een vet jaar is aangebroken. En 
dat mag ook best na de magere jaren, de onzekere 
periode over het wel of niet kunnen gaan doorgaan 
met inzamelen, de discussie over de opbrengst in eu-
ro’s in magere tijden en de extra arbeidsinspanning 
die gedaan moet worden om de containers te vullen. 
Vorenstaande heeft betrekking op gisteren en de tijd 
daarvoor. En als we vooruit kijken? Het overleg tus-
sen de inzamelaars en de gemeente over hoe het 
per 1 januari 2022 gaat worden, is gaande. 2021 
was in feite een gewenningsjaar. Ook per 1 janu-
ari 2022 zamelen wij OPK in. V.w.b. de garantieprijs 
(De marktprijs van het OPK heeft altijd geschom-
meld en de verwachting is dat dat ook zo zal blij-
ven) vragen we een redelijke vergoeding. In feite 
loon naar werken. Het uitgangspunt is om daar met 
de gemeente uit te komen. De vrijwilligers die zich 
voor de inzameling inzetten doen het in ons geval 
voor de vereniging / de school. Zo werkt het bij 
de andere inzamelaars ook. Vaak gaat het om een 
muziekvereniging, een dorpshuis, kerkgenootschap 
etc. Al die organisaties maken deel uit van de totale 
leefgemeenschap en vervullen daar een duidelijke 
rol, zonder al die andere organisaties, die steunen 
op vrijwilligers tekort te willen doen. Ook daar ont-
wikkelt men activiteiten om het geheel te kunnen 
bekostigen. Laten we het belang van al die vrijwil-
ligersactiviteiten niet onderschatten.
Wie zijn binnen onze organisatie die vrijwilligers 
die in meer of mindere mate een bijdrage leveren 
aan het welslagen van de inzameling van OPK. Voor 
de eerste vrijdag in de maand worden er door een 
vaste coördinator bij toerbeurt 30 leden uit de ver-
eniging ingedeeld. (Van Jo-17 /Mo-17 t/m Dames/
herenteams) die worden bijgestaan door 4 pers/
kraakauto’s en 3 of 4 vaste chauffeurs op auto’s met 
aanhanger, routebegeleiders en bestuurslid. Op de 

donderdag voorafgaande aan de 1e vrijdag gaat de 
dagploeg (8 vrijwilligers die bij toerbeurt deelne-
men) op pad om een aantal vaste adressen van het 
OPK af te helpen. Dan is er een groep van 10 men-
sen die bij toerbeurt dagelijks de containers op het 
sportcomplex beheert en dan nog de vrijwilligers 
die een seniorencomplex of andere vaste route voor 
hun rekening nemen.  
Als vereniging / school blijven we OPK inzamelen. 
We blijven kijken of het nog efficiënter kan en zul-
len in voorkomende gevallen een beroep doen op 
onze klanten om bijv. het OPK op de 1e vrijdag in de 
maand op verzamelpunten neer te zetten. Die zijn 
op korte afstand van de woningen en het scheelt 
ons een hoop rij / omrijkilometers.

Hierna een overzicht van de geplande huis-aan-huis 
ophaaldagen seizoen 2021 / 2022:
3 september 2021 1 oktober 2021 
5 november 2021 3 december 2021  
7 januari 2022  4 februari 2022            
4 maart 2022  1 april 2022   
6 mei 2022  3 juni 2022    
1 juli 2022
In augustus geen huis-aan-huis actie i.v.m. de vakan-
tie

Het papier kan op doordeweekse dagen ook in één 
van de containers op het sportpark worden afgele-
verd. Een vriendelijk verzoek om het papier zo com-
pact/verdicht mogelijk aan te leveren. Lege dozen 
uit elkaar halen. Lever zeker geen afval (zoals piep-
schuim, plastic, installatiemateriaal, geplastificeerde 
drank- en melkpakken, puin of ander afval) mee 
aan. Als iedereen hier rekening mee houdt, scheelt 
dat een hoop werk voor de vrijwilligers die de con-
tainers beheren. Voor de brenger is het een kleine 
moeite.
Laten we er met zijn allen een geslaagd OPK-inza-
melseizoen van maken.  

De commissie oud papier.   
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Trotse 
Hoofdsponsor

Jeugdopleiding 
SV Bedum

w w w . p r o b l i c i t y . n lonline & offline marketing
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Daar sta je dan als jeugdspeler van SV Bedum. Als 
kleine jongetjes van amper acht jaar oud fietste 
het overgrote deel van mijn huidige selectie rich-
ting het sportpark. Elke week, in weer en wind, 
zochten ze ons sportpark op om heerlijk te voet-
ballen. De kleine jongens zijn ondertussen groot 
geworden! Ze zijn toe aan de laatste fase van het 
jeugdvoetbal! 
Als we met een schuinoog vooruit kijken naar 
de toekomst ziet die er rooskleuriger uit dan het 
verleden. De afgelopen twee jaren heeft ons in 
het voetbal hart geraakt. Geen wedstrijden, geen 
spanningen op zaterdag en ook weinig tot geen 
plezier met elkaar. Voetballen is meer dan tegen 
een bal trappen en winnen of verliezen. Het heeft 
de mannen van de JO19-1 gevormd. Dit durf ik 
zo te schrijven omdat we ze regelmatig in andere 
taken terugzien op de voetbalvelden. Waar ze zelf 
onder begeleiding van een jeugdtrainer trainde 
zijn zij nu de jeugdtrainer of spelleider op de za-
terdag. Voor hen die deze talenten niet hebben, 
is Bedum een vereniging geworden waar ze met 
veel plezier aan terugdenken. Ook in de tijd dat de 
wereld op slot ging, bleven de heren zoeken naar 
dat kleine beetje geluk. 

De afgelopen weken hebben we met elkaar geke-
ken naar de toekomst. Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen? Waar gaan we naar toe werken?  Na 
drie weken voorbereiding mogen we ons op ma-
ken voor de bekerconfrontaties. In de poulefase 
strijden we uit tegen Lycurgus en daarna volgen 
er twee mooie affiches op ons eigen sportpark. 
De mannen van GVAV Rapiditas JO19-1 komen 
als eerst op bezoek waarna we de bekerpoule en 
onze voorbereiding afsluiten in Bedum tegen Win-
sum. Een prachtige wedstrijd om je voorbereiding 
mee te eindigen. 

Als de voorbereiding en de bekerpoulewedstrij-
den gespeeld zijn maken we ons op voor een 
mooie uitdaging in de 4de divisie. Grote amateur-
verenigingen uit de provincies Drenthe, Overijs-
sel, Friesland, Groningen en Flevoland zullen te-
gen elkaar strijden in een uitdagende competitie. 
Volgens ons een uitstekende omgeving om je 
talenten te ontwikkelen richting de stap naar de 
senioren. Het komende jaar gaan zeven van de 
zeventien spelers de overstap maken naar het se-
nioren voetbal. 

Als je met elkaar deze route in 
stapt heb je ook een omgeving 
nodig die dit voor je kan organi-
seren. Dit jaar bestaat het team 
uit verschillende mensen. Marcel 
Dijkstra zal naast mij op het veld 
aanwezig zijn om de groep en mij 
te ondersteunen. Marcel Dijkstra 
is een bekende van de vereni-
ging en heeft vroeger ook op het 
hoogste niveau geacteerd binnen 
de club. Naast onze aanwezigheid 
zult u Willem van de Ark veel aan-
wezig zien bij de wedstrijden van 
de JO19-1. Willem organiseert en 
faciliteert al jaren alles achter de schermen voor 
deze lichting. Een zeer betrouwbare kracht bin-
nen onze vereniging. Mocht u toevallig benieuwd 
zijn wie de foto`s heeft geschoten van onze wed-
strijden, daarvoor gaan de complimenten naar 
Niko Huttinga. U kunt hem herkennen aan de 
grote brede glimlach of aan de camera natuurlijk! 
Daarnaast kunnen we een beroep doen op een 
deel van de ouders. Zij hebben zich aangemeld 
als grensrechters voor de ploeg. Onze teamma-
nager heeft een appgroep aangemaakt, waarin de 
grensrechters wekelijks met elkaar communice-
ren wie er de zaterdag erop de assistentie van de 
scheidsrechter langs de lijn waarneemt. Als staf 
zijn we deze zeer dankbaar. Goed om te zien dat 
deze mannen zo betrokken zijn willen zijn bij ons 
team.

Het beloofd een prachtig voetbalseizoen te wor-
den waarbij we sterke weerstanden kunnen ver-
wachten en waarin we samen moeten gaan wer-
ken om er een topseizoen van te maken. Hope-
lijk blijven de stoplichten voor het voetballen op 
groen staan en kunnen we volgend jaar rond deze 
tijd terugkijken op een geslaagd seizoen. Aan de 
ene kant doordat we mooie resultaten met elkaar 
hebben weten te behalen, en aan de andere kant 
dat we met elkaar aantrekkelijk voetbal hebben 
laten zien, dat we als groep sterker zijn gewor-
den en er een gezellig jaar van hebben weten te 
maken.  
Hopelijk kunnen we u begroeten bij onze wed-
strijden en kunnen we u als voetballiefhebber 
vermaken met goed voetbal en spektakel lijkt op 
voorhand gegarandeerd ! 

HET SLOTSTUK VAN HET 
JEUGDVOETBAL
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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 Com-
missie

Jeugdcommissie
E: jeugd@svbedum.nl
Vincent Geerling  Voorzitter
Chris Glastra van Loon  AJC MO 
Vacature  AJC JO17-JO19 
Tonnis van der Wijk  AJC JO13-JO15
Marcel Smedeman  AJC JO8-JO11
 
Financiële commissie
Martine Berends
Anita de Jager  
Cees Kaspers  Contributie

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

Communicatie & PR
E: voorzitter@svbedum.nl

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

Webteam
E: webmaster@svbedum.nl
Joran Arends
Coen Prins
Dian Arends
Tom Bosma

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

Technisch Hart Jeugdopleiding
Jelmer Meinardi  Hoofd jeugd-
opleiding 
Bas Groeneveld  Technisch jeugd-
coördinator 
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 

WedstrijdsecretariaatÊ
E: wedstrijdsecretariaat@svbedum.nl
Tonnie Bonder  Veldvoetbal
Joran Arends/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
Irma Schuurman
Coen Prins
Patrick Venema

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

Klaverjascommissie
Jitze Medema 
Wim Oosterloo 
Johan Hartsema 

Scheidsrechterscommissie
Rutger Bulthuis

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema 

Verzorging/sportmassage
Jochem Dijk
Koen Aalders

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes 

Coördinator zaterdagmorgen- 
diensten
Geranda van der Ark 



55

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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Trotse hoofdsponsor 
van SV Bedum
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