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Voorwoord
Beste leden,
Voor u ligt alweer de 8e editie van de presentatiegids. Ditmaal voor het seizoen 2020|2021. Alhoewel
de presentatiegids zo langzamerhand een traditie
is geworden is er vanwege de gezondheidscrisis en
alle onzekerheden die dat met zich meebrengt getwijfeld over het uitbrengen van de gids. In de hoop
dat de gezondheidscrisis beheersbaar blijft en dat
we kunnen blijven trainen en voetballen, maar ook
vanwege het veel te belangrijke thema van deze
presentatiegids, is er ook niet al te lang getwijfeld.
Over het algemeen gaat er binnen een voetbalclub
veel aandacht uit naar de spelers, de leiders, de coaches en de scheidsrechters. Op zich is dat niet zo
vreemd, want daar draait het nu eenmaal om en
die zijn ook nog eens op trainingen en/of tijdens wedstrijden het
meest zichtbaar. In de kantine zien
we achter de bar vrijwilligers bezig
zijn en soms zien we iemand van
de bestuurskamerdienst druk heen
en weer lopen. Rondom het voetbal zijn dat wel de meest zichtbare
personen. Het mag duidelijk zijn
dat er getraind en gevoetbald kan
worden bij de gratie van een hele
wereld aan vrijwilligers die minder
tot veel minder zichtbaar zijn en die
achter de schermen als stille krachten actief zijn. Het gaat daarbij om
vrijwilligers die op allerlei terreinen
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druk zijn met de vereniging. Dat gaat van een ledenadministratie tot aan accommodatiezaken (onderhoud en hygiëne), van technische zaken (jeugd en
senioren) tot aan materialen (kleding, ballen enz.),
van publiciteit (website, sociale media en clubblad)
tot aan sponsering en van allerlei commissies tot
aan financiën en bestuur. Allemaal vrijwilligers die
het kloppend hart vormen van de vereniging, die er
met elkaar voor hebben gezorgd dat we als vereniging staan waar we nu staan en die blijven bouwen
aan deze mooie vereniging.
In het bijzonder noem ik de oudere vrijwilligers en
de spelers/speelsters van walking football die op
doordeweekse dagen enigszins anoniem en onzichtbaar veel werk verzetten op het sportpark. Een
enkele keer worden ze door mij bij toeval “betrapt”
en dan kom ik er met verbazing achter dat er belangrijk werk wordt gedaan waarvan ik het bestaan
niet wist. Met recht en rede kan er dan worden
gesproken van stille krachten achter de schermen.
Het is goed om zonder volledig te kunnen zijn over
de volle breedte van de vereniging een aantal van
deze stille krachten vanachter de schermen een podium te bieden en aan het woord te laten. Een podium waarop verteld wordt over motivatie, over het
mooie aan vrijwilligerswerk, over teleurstellingen en
over leuke anekdotes, maar waar vooral clubliefde
uit naar vorenkomt.
Als vereniging mogen we trots zijn op alle vrijwilligers en het vele werk dat door hun wordt gedaan.
We kunnen als vereniging blij zijn met het corps aan
vrijwilligers dat we hebben, maar zo links en rechts
liggen er op het punt van vrijwilligerswerk ook zor-

“We zijn op
de goede weg!
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gen. Het is soms lastig om bepaalde vacatures weer
ingevuld te krijgen of om voor bepaalde taken vrijwilligers te vinden. Vaak bestaat er enige drempelvrees en blijkt achteraf dat het vrijwilligerswerk als
uitdagend en leuk wordt ervaren. Graag nemen wij
de drempelvrees weg en bieden wij de mogelijkheid om (bijvoorbeeld bij kantinediensten) even
proef te draaien. Mocht u als lid en/of als ouder enthousiast worden naar aanleiding van de verhalen
in deze presentatiegids of sowieso nieuwsgierig zijn
naar het vrijwilligerswerk binnen de club, schroom
dan niet en laat het weten. Daarvoor verwijs ik graag
naar de wegwijzer die achterin deze presentatiegids
is opgenomen en naar de vacatures die op de website staan.
Als voorzitter wil ik alle vrijwilligers en alle stille
krachten die zich zichtbaar en minder zichtbaar inzetten voor onze mooi club alvast bedanken voor
het meedenken, voor al het werk en voor alle initiatieven in het komende seizoen. Verder wens ik alle
voetballers, leiders, coaches, trainers en verzorgers
(veld en zaal) een plezierig en sportief voetbaljaar.
Last but not least wens ik alle ouders, toeschouwers en trouwe supporters veel kijkplezier tijdens
de trainingen en de wedstrijden. Maar bovenal, stay
safe and healthy met elkaar en uiteraard veel leesplezier gewenst met deze wederom mooi gevulde
presentatiegids. Ik eindig met een dankwoord aan
iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is
geweest bij de totstandkoming van deze editie van
de presentatiegids.

EN VERDER
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DE STILLE KRACHT VAN

Ronald Jansen
Het thema van deze Presentatiegids is ‘Stille krachten’. De eerste reactie van Walking Footballer Ronald Jansen hierop als wij
hem benaderen voor een artikel is “dan moet je eigenlijk niet
bij mij zijn, want je kunt mij moeilijk stil noemen”.

Ronald Jansen is een krasse zestiger, die weliswaar
pas vijf jaar in Bedum woont maar tijdens het gesprek al snel laat merken dat zijn ‘inburgering’ niet
onopgemerkt is gebleven. Hij blijkt goed op de
hoogte van het reilen en zeilen in Bedum en participeert in diverse activiteiten die het wonen in dit dorp
zeer de moeite waard maken.
Opgegroeid in het dorp waar de actie “Open het
Dorp” van Mies Bouwman in zijn jonge jaren werd
opgenomen was zijn jeugd er niet één zonder tegenslagen. In een gezin met 12 kinderen, waarvan 6
op hoog niveau voetballende broers, had Ronald het
vooral moeilijk met zijn astmatische klachten waarvoor tot zijn 14e nog geen werkend medicijn was
gevonden. Met het medicijn startte ook zijn voetbalcarrière, maar een dergelijke achterstand loop je niet
zo gemakkelijk meer in, dus vanaf zijn 14e mocht hij
weliswaar met zijn broers meedoen wanneer er een
tekort aan voetballers was, maar dan kreeg hij wel
de opdracht mee “verover de bal en lever hem in,
want voetballen kan je niet”.
Na een op de klippen gelopen relatie en het overlijden van zijn moeder, waarmee hij een bijzondere
band had, in 2008 ging hij met een vriend het avontuur aan en belandde zo onder andere op Cuba en
in de Dominicaanse Republiek. Terug in Nederland
kwam hij bij toeval met diezelfde vriend in Groningen en dat was het begin van een nieuw leven. Groningen viel hem meer dan 200 % mee en dat kan
wellicht voor een belangrijk deel op het conto worden geschreven van Seija Pottjegort, inmiddels zijn
vrouw. In eerste instantie belandden ze samen op
een flatje in de Grote Beerstraat in Groningen, maar
al snel was het balkon daar te klein voor alle bloembakken en zo gingen ze in 2015 op zoek naar een
huis met een tuin. Ons aller Chris Slager verkocht
hun het huis in Bedum waar de tuin er fantastisch
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uitzag, maar waar toen in het huis nog genoeg te
klussen was. Inmiddels had Seija hem ten huwelijk
gevraagd en zo trouwden ze in datzelfde jaar.
Dat eerste jaar in Bedum moest er dus veel gedaan
worden om het huis op orde te krijgen. Ronald leerde zo hier en daar wat mensen kennen en zo is het
gekomen dat Bram Bakker hem een keer vroeg om
te gaan kijken bij het “Walking Football” van SV Bedum. Kijken wilde hij nog wel, maar meedoen, dat
zag hij niet zo zitten….. met al die oudjes, daarvoor
voelde hij zich echt nog te jong. Maar aangemoedigd door de mannen liet hij zich overhalen en toen
bleek al snel dat die oudjes best nog wel snel waren.
Inmiddels is de voetbalclub voor Ronald een onmisbaar element in zijn leven geworden en kan hij niet
anders dan concluderen dat de wekelijkse trainingen ervoor zorgen dat hij nog zo mobiel is, ondanks
verschillende gezondheidsproblemen. Want, nog
niet vermeld, in de achterliggende tien jaren heeft
de ‘prednison’ die hij in zijn jonge leven slikte, ervoor gezorgd dat hij al meerdere keren in het Martini
Ziekenhuis is geopereerd, onder andere aan een ‘incomplete dwarslaesie’.
Uit het voorgaande is al een aardig beeld van Ronald
Jansen naar voren gekomen. Een goedlachse man
die niet zo snel laat zien dat zijn leven niet altijd over
rozen is gegaan. In het gemoedelijke Bedum is hij
heel erg gelukkig met zijn fantastische vrouw en alles
wat hij hier heeft gevonden, waarbij SV Bedum, het
Bedrijvenvoetbal en de Winterloop niet ongenoemd
mogen blijven. Dat ze in Bedum ook blij met Ronald
en Seija zijn bleek twee jaar geleden toen Seija bij
een vervelend ongeval een schedelbasisfractuur opliep. Na het ongeluk en tijdens het jaar dat ze revalideerde werden ze door veel Bedumers gesteund.
Zelfs de SV Bedum Zaterdag 1 selectie liet van zich

horen. Dit illustreert exact datgene waardoor Ronald
en Seija zich zo verbonden voelen met het dorp.
Net als de meesten van ons leger aan Walking Footballers maakt ook Ronald zich nuttig als vrijwilliger
op het Sportpark. Omdat hij van aanpakken houdt
en in zijn werk liefst niet teveel afhankelijk is van
anderen heeft hij in zijn eentje de schoonmaak van ’t
Körfke in zijn portefeuille. Eén of tweemaal per week

zorgt hij ervoor dat alle ruimtes er weer spic en span
uitzien. Hij ziet dit als een onderdeel van zijn ‘fitness’
en hoeft daarvoor niet naar de Sportschool. Naast
deze vrijwilligerstaak bij SV Bedum is Ronald in de
achterliggende jaren ook actief geworden als vrijwilliger bij het Bedrijvenvoetbal, bij de Winterloop Bedum en bij de IJsbaan Bedum, genoeg te doen dus.
Over het voetbal en zijn eigen voetbalhistorie. Zoals al aangegeven had Ronald in zijn jeugd veel last
van COPD waardoor hij soms zelfs zittend de trap
op moest. Pas rond zijn 14e levensjaar zorgden verbeterde medicijnen ervoor dat hij zo nu en dan mee
met zijn broers mee mocht doen. Een echte technische voetballer is Ronald niet meer geworden, maar
als hij speelt doet hij dat met een inzet van 200 %
en moet er niet gezeurd worden. Geen wonder dat
Feyenoord zijn club is.
Tot slot wil hij nog graag meegeven dat het voetballen bij SV Bedum zo vanzelfsprekend lijkt, maar dat
dat natuurlijk niet zo is. Er wordt achter de schermen
ongelooflijk veel werk gedaan om de boel draaiende
te houden! Zijn devies is dus: wees trots op je club
en je dorp en voel jezelf niet het slachtoffer van Corona: NIET ZEUREN!

vakkundig herstel van
aardbevingsschade
Bedum tel: 050 - 3013862
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REMY VAN DER WAL, HOOFDTRAINER ZAT 1

Sterke en stille krachten
rond de eerste selectie
Wat een vreemd einde van het seizoen hebben we gehad. In maart stond alles binnen
een week op zijn kop. Een abrupt einde van het seizoen. De resultaten daargelaten
was het voor een aantal spelers ook een abrupt einde van een lange voetbalcarrière.
Wat hadden deze spelers graag op het veld afscheid willen nemen. Gelukkig hebben
wij als team de jongens op een mooie manier een waardig afscheid kunnen geven.

Waar spelers stoppen komen er kansen voor nieuwe spelers. Dit seizoen is talent Guus Rozema
overgekomen van de JO-19. De ontwikkeling van
Robin ten Kate bij de tweede selectie vorig seizoen
is niet onopgemerkt gebleven, ook hij krijgt zijn
kans bij de eerste selectie. Verder is een oude bekende weer op ons sportpark te bewonderen, Roy
Mertens is terug bij SV Bedum. Naast deze jongens
uit onze eigen jeugdopleiding zijn er twee nieuwe
spitsen. Maikel Hoormann is overgekomen van VV
Winsum en Patrick Venema komt over van GVAV
Rapiditas. Met deze aanvullingen hebben wij een
mix van jonge en ervaren spelers die zich hopelijk
in een mooie wisselwerking met elkaar ontwikkelt
tot een frisse en gretige selectie waarmee we met
vertrouwen de competitie ingaan.
Het thema van deze presentatiegids is ‘stille krachten’. Daar lopen er heel veel van rond binnen onze
mooie vereniging. Ook bij het eerste elftal lopen
een aantal zeer belangrijke en stille krachten rond
die alles doen om spelers en staf te ondersteunen
en ervoor zorgen dat zij niks tekort komen. Albert Niemeijer is één van deze stille krachten die
ik graag wil belichten. Albert is binnen de selectie
verantwoordelijk voor het materiaal en de kleding.
Maar dit is zeker niet alles wat Albert op de achtergrond allemaal doet. Albert regelt de oefenwedstrijden, smeert samen met Roel de broodjes voor
onze uitwedstrijden en is niet te beroerd om als
het nodig is op de zaterdagmorgen een bardienst
te draaien voor de eerste selectie. Dit alles om er
voor te zorgen dat onze jongens op de zaterdagmiddag kunnen presteren.
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De al genoemde Roel van Dijken is ook zo’n sterke
stille kracht bij de eerste selectie van SV Bedum.
Roel is als teammanager het geweten van de selectie, een man waar iedereen binnen de selectie
op kan vertrouwen, zowel de spelers als ook de
staf. Hij is bijna dag en nacht bezig met het wel en
wee binnen de selectie.

Zo hebben we er even twee uitgelicht, maar als je
op een doordeweekse dag het sportpark oploopt,
zie je zoveel stille en sterke krachten. Harry Groeneveld die er dagelijks voor zorgt dat het sportpark
netjes is en dat wij in de kantine niks tekort komen.
Jan Medema die er op woensdagmiddag voor zorgt
dat alles weer goed op de borden komt te staan.
Richard Ahlers staat dan misschien wel in de picture als bestuurslid, maar hoe vaak zie je Richard
bij het Argo-gebouw lopen met een doos kleding
en daarnaast nog als grensrechter bij het 2e elftal.
André van Haag die ook al dagelijks op het sportpark is om de accommodatie netjes te houden.

Ook onze jeugdafdeling stroomt over van de stille krachten. Op de zaterdagmorgen zorgen deze
krachten ervoor dat al onze jeugdspelers hun wedstrijden kunnen spelen. Van bobo van dienst tot
jeugdscheidsrechters en leiders.
Het woord vereniging zegt het al, verenigen. Laten
wij dit als SV Bedum niet vergeten. We moeten
het samen doen. En vergeet niet om zo nu en dan
even een compliment uit te delen aan onze stille
en sterke krachten. Hierdoor kunnen wij genieten
van onze prachtige sport en vereniging.

· direct een afspraak
· zonder verwijzing
· vanaf 7 uur ’s morgens
· inloopspreekuur
· ook aan huis
· zaterdagopening
De Vlijt 28c, 088-0005757, www.den-ommelanden.nl
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Slagerij Kevin
Overtuinen 7, Zuidhorn

Telefoon 0594-505103
Slagerij Kevin info@slagerijkevin.nl,
www.slagerijkevin.nl

Overtuinen 7, Zuidhorn https://www.facebook.com/slagerijkevin
Martin Broekmans,
Telefoon 0594-505103
bestuurslid commerciële zaken
info@slagerijkevin.nl, www.slagerijkevin.nl
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Slagerij Kevin
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SV Bedum JO19-1 seizoen 2020-2021
Bij het schrijven van dit stuk zitten we midden in onze voorbereiding op het seizoen
2020-2021. Ik start aan mijn vijftiende jaar als trainer bij deze club. Poeh, wat gaat
de tijd snel. We hebben nu 3 weken getraind en afgelopen zaterdag onze eerste
oefenwedstrijd gespeeld. De ‘stille krachten’ binnen de vereniging hebben de organisatie in de afgelopen periode strak neergezet. De velden zijn in uitstekende staat
en we hebben prima materialen en faciliteiten.

In de komende week start de bekercompetitie. We
spelen in de poulefase tegen Achilles 1894 en VEV
’67. Twee sterke tegenstanders. Daarna staat ons
een mooie uitdaging te wachten in de vierde divisie. Afgelopen seizoen zijn we gepromoveerd, dus
we mogen dit seizoen op een hoger niveau acteren. Een passend speelniveau voor een groep die
grotendeels bij elkaar is gebleven ten opzichte van
vorig seizoen. Dat geldt ook voor de staf. Jurgen
Norden en Rigte Jan blijven als elftalleiders betrokken bij ons team. Daarnaast hebben we Stephan
Schipper bereid gevonden om aan te sluiten. Drie
mannen waar ik al vaker mee heb samengewerkt
en die de zaken gewoon ontzettend goed voor elkaar hebben. Niko Huttenga is ook actief betrokken bij ons team. Hij heeft in de afgelopen periode
prachtige foto’s gemaakt van onze wedstrijden en
trainingen.
Op het gebied van trainen is er dit seizoen veel
veranderd. We trainen dit seizoen samen met de
tweede selectie. Dit betekent dat Jeroen van Calcar
en ik nauw samenwerken. Dat bevalt erg goed. Een
nieuw gezicht is Thijs van Dijken. Thijs is al jaren
betrokken als trainer bij de jongste jeugd van onze
vereniging en gaat dit seizoen ook de stap maken
naar het trainen van jong volwassenen. Een op en
top clubman en zeker een versterking voor ons trainersteam. Met z’n drieën zijn we op de dinsdag- en
donderdag avond verantwoordelijk voor de training van circa 30 spelers in de leeftijdscategorie
17 t/m 23 jaar. We zijn van mening dat we veel
aanstormend talent onder onze hoede hebben. Ik
kijk er naar uit om bij te dragen aan het spelplezier
en de ontwikkeling van deze unieke spelersgroep.
Een groep met veel vriendschappen, loyaliteit en
kwaliteit.

Twaalf van de vijftien spelers maken na dit seizoen
de stap naar het seniorenvoetbal. Goed voor de vereniging, maar mogen we
er nog even van genieten?
Je laatste jaar in de jeugd
is een bijzonder jaar. Ondanks de geldende Corona
maatregelen hoop ik dat
we volgend jaar rond deze
tijd terug kunnen kijken op
een geslaagd seizoen. Enerzijds door mooie resultaten
en goed voetbal, anderzijds
door een sterk teamgevoel,
binding en gezelligheid.
Komt u ons op zaterdag
eens aanmoedigen? We
hebben hard gewerkt om de vierde divisie te bereiken en zullen onze huid dit seizoen duur verkopen.
Kortom: Spektakel gegarandeerd.
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CORONAPERIODE ZONDER VOETBAL
De afgelopen maanden is het voor iedereen binnen de vereniging een gekke periode
geweest. Lege velden, een gesloten kantine, geen activiteiten op zaterdag. Voor mij
persoonlijk was het ook een omschakeling. Fulltime werken vanuit huis en niet meer
op het veld kunnen staan om training te geven en te coachen bij de wedstrijd van
het 2e.

Op 6 mei 2020 maakte het Kabinet bekend dat er
weer getraind kon worden op 1,5 meter afstand
van elkaar. Persoonlijk vond ik dit niet de leukste
periode om training te geven. Ten eerste omdat je
niet naar een wedstrijd toewerkt. Daarnaast waren
partijspelen niet mogelijk i.v.m. de 1,5 meter regel.
Maar in deze tijd was het al fijn om met elkaar op
het veld te kunnen staan en bezig te kunnen zijn.
Tot 4 juli hebben wij 1 keer per week getraind om
als groep toch even bij elkaar te komen en dat we
na een lange periode wel iets in de benen hebben
richting de start van het nieuwe seizoen.
Start van de voorbereiding
In de aanloop naar het nieuwe seizoen hebben Richard Ahlers, Remy van de Wal, Jelmer Meinardi en
ondergetekende meerdere malen met elkaar gesproken. Wij hebben er gezamenlijk voor gekozen

12

om de 2e selectie en JO19-1 dit seizoen gezamenlijk te laten trainen. Hiervoor hebben wij gekozen
zodat wij met een grote groep kunnen trainen.
Daarnaast gaat het merendeel van JO19-1 na het
seizoen 2020-2021 over naar de senioren. Op deze
manier proberen wij de stap naar de senioren zo
klein mogelijk te maken. Op 1 augustus jl. zijn wij
met de voorbereiding gestart op het seizoen 2020
– 2021. De trainingen staan onder leiding van Jelmer Meinardi (hoofdtrainer JO19-1), Thijs van Dijken (assistent JO19-1) en ondergetekende. Wij
merken nu al dat het een goede keuze is geweest
om gezamenlijk te trainen. Het is een mooie groep
waarbij het onderlinge niveau erg dicht bij elkaar
ligt. Door deze keuze kunnen wij tevens tactisch
trainen in 11 tegen 11. Daarnaast kunnen wij met
drie trainers ook in kleine groepen werken en is er
ruimte voor individuele/specifieke training.

Vooruitblik op komend seizoen
In de zomervakantie hebben de vele vrijwilligers en
mensen van de vereniging het sportpark ‘Coronaproof’ gemaakt. Dit werd zelfs opgemerkt door de
KNVB die foto’s van het sportpark via Twitter deelde. Alles is in orde gemaakt om te kunnen starten
aan het nieuwe seizoen. Hulde voor onze vrijwilligers!
De 2e selectie kent dit seizoen een aantal nieuwe
gezichten. Jesse Engelsma (JO19-1), Marco Smit
(JO19-1) en Rick Smit (3e) zijn toegevoegd aan
de 2e selectie. Daartegenover staat het vertrek van
John Thoma (gestopt), Euvertson Martis (gestopt),
Robin ten Kate (1e selectie) en Ben Hoeksema (lager elftal).
Door het abrupte einde van het seizoen 2019-2020
hebben wij ons weten te handhaven in de reserve
Hoofdklasse. Uiteraard hadden wij dit graag op eigen kracht gerealiseerd maar dat mocht niet zo zijn.
Ondanks dat we zijn blijven steken op 11 punten
kregen wij vaak de complimenten van het aanwezige publiek en de tegenstander voor onze manier
van spelen. Het afgelopen seizoen was een goede
leerschool voor de jonge 2e selectie in de Hoofd-

klasse. Waarbij we onze huid duur verkochten tegen gerenommeerde tegenstanders als Staphorst,
Flevo Boys en Harkemase Boys. Ik ben er dan ook
van overtuigd dat elke speler zich heeft ontwikkeld
in deze competitie.
Mijn persoonlijke doelstelling voor dit seizoen is
dat elke speler zich verder ontwikkelt. Zowel als individu als binnen het team. Daarnaast wil ik onze
manier van spelen verder ontwikkelen. Dit seizoen
in de Hoofdklasse wordt weer een enorme uitdaging waar we niet voor weg zullen lopen. Echter
ben ik ervan overtuigd dat wij met een realistische
speelwijze en functionerend als een hecht team
het elke tegenstander in onze competitie lastig
kunnen gaan maken.
Daarbij kunnen wij uw support en steun goed gebruiken.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Calcar
Trainer SV Bedum 2

Wij bezorgen nu
ook thuis

Download de app en bestel

Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7
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Supertrouwe vrijwilliger nog altijd ze

ALBERT NIEMEIJER WEET V
Wekelijks krijgt Albert een vermelding op facebook in de vaste column van Rigte Jan
ten Kate. Deze mannen zijn bijna dagelijks te vinden op ons sportpark en hebben
elkaar als vrijwilliger bij SV Bedum helemaal gevonden. De een met een zaterdag
verleden, de ander was een ‘zondagvoetballer’. Het respect over en weer is groot.
Kenmerkend hoe het gaat met SV Bedum. Van alle columns is al wel een boek te maken. Albert beaamt, “Ja met Rigte Jan heb ik een speciale band! Zijn naam mag niet
ontbreken in dit artikel.”

door Peter van Dijken
Albert Niemeijer (44) is vernoemd naar zijn opa.
Bij veel Bedumers bekend als muziekleraar aan de
MAVO en als dirigent van Wilhelmina en Korenbloempje. De roots van de Niemeijers ligt in Limburg. “Mijn vader kwam als negenjarig kereltje naar
het Noorden. Hij trouwde met een echte Bedumse.
Ik heb ook nog een broer en een zus”.
“Ik ben getrouwd met Deborah en samen hebben
we een dochter met de naam Tess. Zij is veertien.
Ik heb heel lang in de houthandel in Groningen
gewerkt. Sinds vijf jaar werk ik in Delfzijl bij een
aluminium recycling bedrijf, onder de naam Roba
Metals. Ik ben gevraagd door Dick Deelen om daar
te komen werken. Dick was destijds elftalleider
onder René Wollerich en hij heeft mij samen met
Remy van der Wal naar Delfzijl gelokt. Daar heb ik
geen spijt van. Een mooi bedrijf. Ik regel de logistiek. Een mooie baan”.
“Op mijn zevende werd ik lid van CVVB. Ik doorliep alle standaard jeugdteam van de E’s tot en met
de A’s. Ik ben van de generatie Bas Damminga en
Remy van der Wal. Met die jongens heb ik altijd
in de jeugd gevoetbald. Op de positie van laatste
man. Vanuit de jeugd kwam ik in het 2e elftal bij de
senioren. Ook speelde ik nog een poosje in het 3e.
Eigenlijk hing ik een beetje tussen het 2e en het 3e.
Eén seizoen mocht ik het proberen in het 1e elftal.
Dat was in het jaar dat Sietze van Dellen en later
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Bert Vos trainer waren. Op de rechtsback positie. Ik
speelde 8 wedstrijden in het eerste.”
“In 2000 ging het mis. In het 2e elftal scheurde ik
een kruisband af. Met de ambulance werd ik afgevoerd naar het ziekenhuis en nog diezelfde avond
geopereerd. Zo ging dat in die tijd. Elke voetballer

enuwachtig voor de wedstrijd…

VAN GEEN OPHOUDEN!
dere grensrechters uit het Noorden die op dat niveau vlagden. In die periode vlagde ik ook op het
Eurovoetbaltoernooi. Wel een leuke tijd!”
Het vele reizen op zondag had Albert na ruim vier
jaar wel gezien. “Soms reed ik er tegen om onze
dochter nog even te zien voor het slapen. Eigenlijk
gekkenwerk, want ik was de hele zaterdag ook al
van huis. Daarom ben ik gestopt.”
“Sinds zestien jaar ben ik betrokken bij het eerste
elftal. Ik verzorg de kleding, het vervoer, kantinediensten, oefenwedstrijden, eigenlijk alles wat er
te regelen valt. Ook als andere teams een bus nodig
hebben, regel ik dat. Op zaterdag ben ik meestal
rond 10.00 uur al wel op het sportpark. Mijn vrouw
Deborah stuurt me soms al wel eerder weg, want
ik ben best wel zenuwachtig op een wedstrijddag.
Ik ga er helemaal in op. Voetbal is het mooiste dat
er is en met deze rol bij het 1e elftal blijf ik betrokken. Ik ben ook zeker niet van plan te stoppen. Ik
zeg altijd, ik wil 25 jaar volmaken bij het 1e elftal.
Dan ga ik in de kantine achter de bar staan. Ja, dat
mag je gerust noteren!”
weet, kruisbanden zijn de ergste blessures. Na een
lange revalidatie van ongeveer tien maanden kon
ik weer voetballen. In de eerste de beste wedstrijd
ging het weer mis. Weer een zware blessure. Ik was
er helemaal klaar mee. Zoek het lekker uit..!”
Om wel betrokken te blijven werd Albert vlaggenist
bij het 2e elftal. Auke Bosma was de trainer van dat
elftal en Hans Gras de leider. Het vlaggen lag Albert wel. “In 2004 promoveerde ik als grensrechter
naar het 1e elftal. Dat heb ik vervolgens tien jaar
gedaan.”
Tobarbiter Henk Steenhuis uit Bedum benaderde
mij of ik als grensrechter voor de KNVB wilde vlaggen. Op zondag want de zaterdag in Bedum is heilig voor mij. Ik mocht vlaggen in de topklasse en
moest daarvoor door het hele land reizen. Naar
onder meer Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam,
Groesbeek en Lienden. Ik kwam er veel oud profs
tegen. Elke zondag stond ik voor tienen paraat in
pak om op pad te gaan. Soms ging mijn vader mee
maar vaak was ik alleen, want er waren geen an-

Of het voetballen zelf nog lonkt? “Nou dat zal ik je
vertellen. Een paar jaar geleden vroegen ze mij of
ik mee wilde doen met 7x7 op de vrijdagavond bij
de jonge ouderen. Dat was een geweldig idee. Ik
heb twee minuten meegedaan, toen scheurde mijn
achillespees af. Deborah waarschuwde me nog, als
er wat gebeurt, hoef je me niet te bellen….” Gelukkig voor Albert stond zijn vrouw wel voor hem
klaar. Meer dan acht weken liep Albert rond in het
gips. Eén ding is zeker, hij zal nooit weer voetbalschoenen aantrekken. Daarentegen mag de vereniging blij zijn met zo’n super vrijwilliger. We hopen
dat we Albert nog veel en lang op ons sportpark
mogen bewonderen en dat hij nog vaak genoemd
wordt op facebook….
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Kom jij ook
sporten bij de
leukste sportschool
van Bedum?
Groepslessen
Fitness
Wellness
Personal Training
Voedingsadvies

Gezond leven
leuk maken

Verbindingsweg 3, 9781 DA Bedum
06 152 629 87 • info@mind-motion.nl • www.mind-motion.nl
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BESTUUR SV BEDUM 2019-2020

Vacature
penningmeester

Jan-Jur Timmer,
voorzitter

Richard Ahlers,
bestuurslid technische zaken

Jelle Prins,
secretaris

André van Haag,
bestuurslid accommodatie

Martin Broekmans,
bestuurslid commerciële zaken
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JEUGDBESTUURSLID EN COÖRDINATOR DAMESVOETBAL CHRIS

Bevlogen voorvechter dam
Wist je dat SV Bedum ongeveer 150 voetballende dames telt? Ze zijn verdeeld over
acht teams. Voor het eerst in haar bestaan telt de vereniging zoveel meiden- en
vrouwenteams. Daarmee is SV Bedum een van de grootste clubs in Noord Nederland wat damesvoetbal betreft. Drijvende kracht achter de ontwikkeling van het
damesvoetbal is Chris Glastra van Loon.

Zijn bevlogenheid spat ervan af. Hij heeft ambities
volop om het damesvoetbal nog verder te ontwikkelen. In gesprek blijkt dat Chris geen ‘stille kracht’
achter de schermen is, maar een fervent voorvechter die zijn mening niet onder stoelen of banken
steelt. Hij raakt niet uitgepraat over zijn missie.
Chris is gehuwd met Patricia. Ze zijn de trotse ouders van Sabine (17) speelster van MO19 en van
Marloes (14), speelster van MO17. In het dagelijkse
leven is Chris manager voor het multimedia bedrijf
Centercom in Amstelveen. “Ik werk veelal vanuit
huis, ook al voor de corona crisis. Ik coördineer een
netwerk van meer dan 500 grote schermen in supermarkten verspreid over heel Nederland. Ik doe
het relatiebeheer, de acquisitie en het management om te zorgen dat we alles plaatsen wat de
klanten in de supermarkt mogen weten”.
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Chris woont al zijn hele leven in Bedum. “Ik voetbalde in de jeugd bij CVVB. Nog steeds ben ik relatief klein, maar in de jeugd was ik echt klein van
stuk in vergelijking met mijn leeftijdsgenoten. Veelal speelde ik in de lagere jeugdteams. Mijn sterke
punten? Dat was wel mijn spelinzicht. Vaak stond
ik op de goede plek en gaf mooie steekpassjes.
Daarmee compenseerde ik mijn mindere fysieke
kracht”.

zijn. Ik ben dat seizoen nog wel teruggekomen en
heb nog een paar wedstrijden gespeeld. We werden zelfs kampioen. Ik vond dat een mooi moment
om te stoppen!”

“In de A-junioren ben ik gestopt met voetballen. Er
was enige onenigheid over het vervroegd doorstromen van B-junioren naar A2. Ik zag dat zelf toen
niet zo zitten. Daarna heb ik een paar jaar fanatiek
getennist. Later heb ik de voetbalschoenen weer
aangetrokken voor het zaalvoetbal. Ik speelde in
een vriendenteam van vv Bedum. Tot ik mijn enkelbanden scheurde. Een zware blessure bleek het te

“Mijn dochters zeiden toen, dan gaan wij op voetbal papa. En zo gebeurde. Ik ging vaak kijken bij
de trainingen. Henk Jullens was de coördinator van
het meidenvoetbal. Hij vroeg mij om te assisteren
bij de trainingen. Ik zou er als 2e trainer bijkomen.
Tot de 1e trainer van de D-meiden op het laatste
moment alsnog vertrok. Uiteindelijk stond ik er alleen voor. Ik had geen enkele ervaring als trainer…”.

GLASTRA VAN LOON: “WE ZIJN OP DE GOEDE WEG!”

mesvoetbal in Bedum
Maar Chris houdt van uitdagingen. Hij zag wel mogelijkheden om de meiden beter te maken. Twee
keer per week stond hij op het trainingsveld. Na
een paar maanden vroeg de toenmalige voorzitter
van SV Bedum, Edwin van Zanten, of Chris coördinator wilde worden van het hele damesvoetbal.
En zo maakte Chris ook al heel snel deel uit van het
jeugdbestuur. Een half jaar lang vervulde hij een
driedubbelrol: trainer, coördinator en bestuurslid.
“In die tijd was ik ook nog voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Regenboogschool. Bij SV
Bedum voelde het niet helemaal goed om het coördinatorschap te combineren met trainer. Na dat
seizoen ben ik gestopt als trainer.

Damesvoetbal in Bedum.
Daar wil jij toch ook bij horen!
Bij mijn aantreden in het jeugdbestuur stelde ik
mezelf ten doel dat de damesafdeling van Bedum
de grootste in de regio zou worden. Sommigen verklaarden me voor gek. Maar het is wel gelukt. Veel
talentvolle meiden uit de regio komen nu naar Bedum om hier te voetballen. Wie denkt dat hiermee
de ambities van Chris zijn vervuld, heeft het mis.
“Ik kan nog wel meer verbeteringen bedenken. Het
is in de voetbalwereld niet vanzelfsprekend dat
de voorzieningen voor mannen en vrouwen gelijk
zijn. En ik snap heus dat zoiets een lange adem
vergt. Maar waarom is er bijvoorbeeld geen plek
op ons complex voor de verzorgster van de dames
als het eerste herenteam thuis speelt. Dat gaat er

bij mij niet in. Zo kan ik wel meer dingen bedenken
die beter kunnen. We gaan dat met elkaar verbeteren
in kleine stapjes.”
Maar laten we als vereniging ook koesteren waar
we nu staan met het damesvoetbal. Afgelopen jaren
hebben we als vereniging ( bestuur en andere commissies) ook stappen gezet, ik hoop dat we komende
jaren nog veel meer stappen met elkaar kunnen zetten!
Eerder dit jaar was er een meeting over het KNVB
plan om het damesvoetbal verder te brengen. Er waren die avond 22 mensen vanuit SV Bedum aanwezig. De KNVB had nog nooit zo’n grote opkomst meegemaakt. Aan de hand van stellingen werd de situatie
in Bedum geanalyseerd. Wat bleek? SV Bedum doet
al heel veel in de praktijk van het KNVB plan. Chris:
“Ik voelde me trots die avond, zeker op al die enthousiaste mensen die zich belangeloos inzetten voor het
damesvoetbal.”
Chris is heel positief over de grote groep trainers, leiders en begeleiders bij het damesvoetbal. In grote
lijnen zijn alle posities bezet, beschikt het damesvoetbal over goede trainers, komen er nieuwe jonge
trainsters uit het eigen dorp bij en zet Bedum goede
stappen. “Dat geeft mij rust, ik kan zelfs nu thuis verbouwen. Ondertussen denk ik na over het verder ontwikkelen.” Overduidelijk een man met een missie!

Door Peter van Dijken
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SPONSOREN JEUGDOPLEIDING SV BEDUM
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.

HOOFDSPONSOR:
Problicity
Online en offline marketingbureau
Zie het artikel in deze presentatiegids over Problicity.
www.problicity.nl

CO SPONSOREN:
Dak Montage Noord Groningen

Kooijmans Kalkvrij

Elk dak is anders en vergt kennis van de dakconstructie en de dakbedekkingsmaterialen. Of het nu
gaat om bitumineuze dakbedekking, dakbedekking
van zink, kunststof dakbedekking of EPDM dakbedekking, het is de kennis en de vaardigheid van de
dakdekker die het verschil maken. Bij Dak montage
Noord staat de vakbekwaamheid van onze goed opgeleide dakdekkers centraal.
www.dakmontagenoord.nl

Kooijmans Kalkvrij is een onderneming van Kooijmans Installatietechniek. Kooijmans Kalkvrij draagt
zorg voor uw complete wateronthardinginstallatie. Het advies, de apparatuur, de levering en installatie, het onderhoud, de garantie en zelfs de
onderhoudsmiddelen zijn allemaal inbegrepen
in één laag maandbedrag.
Kooijmans Kalkvrij
Zo kunt u kalkvrij wonen of werken zonder technische of financiële verrassingen.
www.kooijmanskalkvrij.nl

www.dakmontagenoord.nl

Van Dijk Keukens & Interieurbouw
Van Dijk keukens & interieurbouw is 20 jaar geleden 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 audiomeubelen en –kasten maar ook de inrichting van winkels
en bedrijven kunnen we verzorgen! Alles is mogelijk!
www.vandijkkeukenmontage.nl
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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 veehouderij. In de winkel hebben wij een ruim assortiment
producten voor o.a. de veehouderij. Maar ook van
hand- en tuingereedschap, afrasteringsmateriaal en
speelgoed.
www.rutgersmechanisatie.nl

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 8
9781 CH Bedum
Tel. 050 - 3012221

Joustra

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 32-34
9781 CJ Bedum
050 3010911

Al meer dan 40 jaar
dé expert in installatietechniek!

Bloemenhuis

Krijgsheld

Schoen- en sleutelservice

Drukkerij

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

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

Haan in Bedum

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

Slagerij Zuidhof
Stationsweg 32-34
9781CJ Bedum
050 3010399

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

U zoekt hoorzorg van topkwaliteit?
Wij nemen de tijd om het beste uit uw gehoor
U zoekt hoorzorg van topkwaliteit?
te halen.
Kom
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gehoor
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gehoorHuisbezoek
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mogelijkheden.
www.hoorcentrumwesterkwartier.nl

maatwerk gehoorTinnitus Retraining
Therapy, een methode
bescherming en
Tevens uw adres voor
om klachten van
Tinnitus Retraining
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Ruime
parkeergelegenheid in
het centrum van Bedum
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Therapy,
een methode
- Zitting in HAREN en BEDUM
om klachten van
oorsuizen te verlichten

- Ook op zaterdag geopend.
- Huisbezoek in overleg mogelijk.
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Bedankt stille krachten die seniorenvoetbal mogelijk maken!!
Het thema voor deze presentatiegids is “De
stille krachten bij SV Bedum”. Allereerst vraag
ik mij dan af wat de definitie is van een stille
kracht. Voor mij is dit iemand die onbezoldigd
veel voor onze club doet maar verder niet op
de voorgrond treedt. Deze persoon stelt het
clubbelang boven het eigenbelang. Zijn er
dan nog zulke mensen te vinden? Zeker wel!!!!
Elke zaterdag wordt het bewijs geleverd. De sportvelden zijn open, de lijnen gekalkt en de velden liggen er goed bij. De kantine is open en heeft voldoende voorraad. De kleedkamers zijn schoon. Er
zijn scheidsrechters vanuit de club die de wedstrijden fluiten. Elke zaterdag zijn er gastvrouwen en
gastheren die de bezoekers ontvangen. Ook zijn alle
teams voorzien van kleding en materialen en zorgen
sponsoren via onze sponsorcommissie voor de benodigde inkomsten. Deze inkomsten zorgen ervoor
dat wij oa. trainers kunnen betalen en materialen
kunnen aanschaffen. Daarnaast hebben wij ook nog
de stille krachten die zich bezighouden met de communicatie via de website, ons clubblad en andere
media, de organisatie van activiteiten en toernooien.
Bestuurlijk komt er ook veel op het bordje van een
beperkte groep mensen. Deze zelfde mensen zijn
vaak ook nog operationeel actief in diverse commissies. Achter de schermen gebeurt er veel zoals
de ontwikkeling rondom de MFA, de maatregelen
tegen corona, de vereniging gezond houden etc.
Ik ben deze stille krachten zeer dankbaar dat zij
zich allemaal inzetten zodat wij van de seniorentak
(mannen, vrouwen, Walking voetbal, 7x7 en zaal)
onbezorgd onze hobby kunnen uitoefenen. Hulde
voor deze mensen. Ik zal geen namen noemen omdat ik anders het risico loop dat ik mensen vergeet.
Ik doe nog wel een oproep aan stille krachten om
zich aan te melden. Hierdoor kunnen we de taken
nog beter verdelen waardoor de inspanning per
persoon beter behapbaar is.
Met de hulp van de stille krachten zijn wij het seizoen 2020-2021 weer van start gegaan bij de senioren en in de zaal.
Waar staan wij nu? Dit seizoen spelen wij bij de
mannen met 9 teams waarvan 3 prestatief. Bij de
vrouwen spelen wij met 4 teams waarvan 2 prestatief. Per saldo zijn wij ten opzichte van het vorig
seizoen bij de mannen en vrouwen met 1 team ge-

22

groeid. In de zaal spelen wij nu met 8 teams. Ook
dit zijn 2 teams meer dan vorig seizoen. Daarnaast
zijn er dit jaar 2 Walking voetbalteams en vier 7x7
teams. Vorig seizoen waren er drie 7x7 teams.
Het doel bij de senioren blijft om alle prestatieve
teams zo hoog mogelijk te laten voetballen waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van spelers
die opgeleid zijn bij onze eigen jeugdopleiding.
Door middel van gekwalificeerde trainers, samenwerking, goede faciliteiten, onderling afgestemde
gerichte oefenstof en herkenbare speelwijze willen
wij deze doelen realiseren.
SV Bedum Heren 1 speelt dit jaar wederom in de
tweede klasse. Deze selectie bestaat op dit moment uit 23 spelers. Ons doel is een plek in het
linkerrijtje en eventueel een periode pakken. Of dit
reëel is zal de tijd uitwijzen.
Het team bestaat uit veel jonge spelers en een aantal spelers die al jaren in de hoofdmacht acteren.
Dit eerste team heeft bij aanvang van dit seizoen te
maken met diverse geblesseerde spelers. Dit was
afgelopen seizoen ook al het geval. Hopelijk zorgt
onze medische staf ervoor dat het blessureleed
snel afneemt.
Ook dit seizoen staat ons vlaggenschip weer onder
leiding van Remy van der Wal die wordt geassisteerd
door Bas Groeneveld. Bas is een bekend gezicht binnen onze vereniging doordat hij zich als trainer en
coördinator al jaren heeft ingezet voor onze jeugd.
Tezamen met de overige stafleden zullen zij er alles
aan doen om dit seizoen tot een succes te maken.
Mannen 1 traint op dinsdag vanaf 19:30 tot 21:00
en op donderdag van 20:30 tot 22:00.
Bij SV Bedum 2 staat Jeroen van Calcar voor het
tweede achtereenvolgende seizoen aan het roer.
Mannen 2 speelt ook dit seizoen weer reserve
hoofdklasse. Op dinsdag vanaf 20:30 tot 22:00 en
op donderdag vanaf 19:30 tot 21:00 traint de tweede selectie samen met de JO19-1 dat onder leiding
staat van Jelmer Meinardi. Deze manier van samen
trainen brengt voor beide selecties veel extra’s.
De jeugd kan alvast kennis maken met het fysieke
aspect van het seniorenvoetbal en het tweede kan
zich meten in partijvormen met talentvolle spelers
uit de jeugd waardoor het niveau algemeen beter
wordt. Voor mannen 2 zal handhaven in deze klasse al een prachtige prestatie zijn.
Mannen 3 staat wederom onder leiding van Berry Hoeksema die ook afgelopen seizoen trainer/

coach was. Mannen 3 komt dit seizoen uit in de
derde klasse. Dat is één klasse lager dan afgelopen
seizoen. Op eigen verzoek hebben zij verzocht om
te degraderen. De tweede klasse is een maatje te
groot voor deze groep. Mannen 3 traint 2 keer in
de week samen met mannen 8. Mannen 8 bestaat
hoofdzakelijk uit eerste jaar senioren aangevuld
met diverse jeugdspelers. Ook spelers die eerder
gestopt zijn, hebben zich weer aangemeld bij dit
team. Trainen in een grote groep zorgt voor meer
plezier en een betere trainingsopkomst.
Mannen 4 tot en met 9 komt uit in de derde tot en
met de zesde klasse waarbij de nadruk voor velen
meer op recreatie dan op prestatie is gericht. Veelal
zijn deze teams opgebouwd rondom een kern van
vrienden of spelers die al jaren met elkaar voetballen. De kunst is om ieder seizoen alle wedstrijden
doorgang te laten vinden doordat de teams elkaar
helpen. Afgelopen seizoen is dit goed gelukt. Via
vroegtijdige coördinatie werden spelers aan elkaar
afgestaan zodat ieder team voldoende spelers had
om te kunnen spelen. Ook dit jaar gaan wij ervan
uit dat dit weer gaat lukken.
Daarnaast zijn er vier teams actief op de vrijdagavond in de 7x7 competitie. Twee teams spelen in
de 35+ competitie en twee teams in de 45+ competitie. Gezelligheid staat voorop maar winnen is
bij deze mannen ook niet onbelangrijk.
SV Bedum speelt ook een prominente rol in het
Walking Football. Met een mannen en vrouwenteam zijn wij redelijk uniek. De mannen trainen
iedere woensdagochtend onder leiding van trainer
Nanno Kranenborg en de vrouwen op donderdagmiddag onder leiding van Jan van Woudenberg. In
deze groep mensen bevinden zich veel stille krachten waar wij als club erg blij mee zijn.
Ook voor de vrouwen is dit een seizoen met de
nodige veranderingen. Spelers zijn opnieuw ingedeeld en er zijn nieuwe trainers aangesteld bij

vrouwen 1 in de persoon van Joost Gerdez samen
met assistent Wesley Abbring. Vrouwen 1 komt dit
jaar uit in de derde klasse en bestaat grotendeels
uit jonge vrouwen/meiden die met veel inzet stappen willen maken. Doel is om bovenin mee te
draaien en te promoveren naar de tweede klasse.
Vrouwen 2 staat onder leiding van Robert Eimers
met hulp van Christiaan en Jan Oosterbeek. Ook dit
team bestaat uit deels jonge vrouwen/meiden die
de basis moeten vormen voor doorstroming naar
vrouwen 1. Om de overstap te bevorderen wordt
er zoveel mogelijk samen getraind.
Vrouwen 3 is een nieuw team en heeft ook een
nieuwe trainer in de persoon van Albert ten Caat.
Vrouwen 4 was voorheen vrouwen 3 en wordt getraind door Guus Rozema.
De zaalafdeling van SV Bedum wordt ook dit seizoen gecoördineerd door Marcel Kuipers die dit
ook al jaren voor zijn rekening neemt. Ook trekt hij
regelmatig zijn scheidsrechterpak aan om zaalwedstrijden te fluiten. Kortom, hij is de drijvende kracht
achter het zaalvoetbal. Dit seizoen komen wij met
8 zaalteams in actie. Het eerste team speelt als
enige in de A-categorie (eerste klasse). Veel spelers
combineren zaal- met veldvoetbal of spelen in de
zaal omdat zij op zaterdag moeten werken.
Zoals je kunt lezen groeit de seniorentak. Groei
vraagt om meer organisatie. Daarom ben ik ook zo
blij met alle stille krachten.
Ik verzoek alle senioren eens stil te staan bij de
werkzaamheden die onze stille krachten verrichten.
Ik zou het waarderen als je deze mensen respect
betuigd of je waardering uitspreekt. Dit is vaak al
voldoende om hun te blijven stimuleren zich voor
onze club te blijven inzetten.
Fijn seizoen gewenst.
Richard Ahlers
Bestuurslid technische zaken senioren

SCHOLTENS

ASSURANTIËN

Ontwerp : Thonny Teerling

MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM | 050 - 3012651 | INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL | WWW.MKBZORG.COM
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
							
			
Eerste ontwerp
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Elektro & Techn

Oude Dijk 19, 9781 Bl B

Elektro & Techniek
Oude Dijk 19, 9781 Bl Bedum

oude dijk 19, 9781 bl bedum ● www.coolman.nl
t (050) 3016025 ● f (050) 3010066
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EVEN VOORSTELLEN…
Hallo allemaal! Ik ben Rutger Bulthuis
en ik ben 23 jaar oud. Ik ben sinds 1
juli van dit jaar de nieuwe scheidsrechterscoördinator van SV Bedum.

Op mijn achtste ben ik begonnen met voetballen
bij CVVB. Vervolgens heb ik negen jaar lang met
veel plezier in Bedum gevoetbald. Vanaf mijn veertiende ben ik ook scheidsrechter geworden bij de
club. Hier heb ik eerst een tijd alleen de allerkleinsten gefloten. Daarna ben ik opgeleid om ook op
het grote veld te mogen fluiten. Uiteindelijk heb ik
nog een cursus gevolgd om ook scheidsrechter te
kunnen zijn voor de senioren elftallen. Het afgelopen seizoen ben ik de vaste grensrechter geweest
van het eerste elftal. Ook dit heb ik met veel plezier
gedaan.
Voor de vakantie heb ik de opleiding manager
transport en logistiek afgerond op het Noorderpoort. Tijdens deze opleiding heb ik veel geleerd
over onder andere het plannen van personeel en
andere zaken. Dit is een vaardigheid die in mijn
taak als scheidsrechterscoördinator goed van pas
komt.
Als scheidsrechterscoördinator moet ik er namelijk voor zorgen dat er voor iedere wedstrijd die op
ons sportpark gespeeld wordt een scheidsrechter
is. Zonder scheidsrechters kunnen de wedstrijden
niet gespeeld worden, dus het is van belang dat
dit op tijd geregeld wordt. Dit vind ik dan ook een
leuke uitdaging aan mijn taak. Eerst kan er nog wel
eens wat stress zijn. Uiteindelijk geeft het een zeer
voldaan gevoel wanneer ik toch nog iemand heb
kunnen vinden die een wedstrijd wil fluiten. Ook
vind ik het belangrijk dat er tijdens de wedstrijden
scheidsrechters op het veld staan die goed opgeleid zijn. Dit kan het spel nog wel eens bepalen.

Gelukkig hebben wij veel van deze topscheidsen
bij onze club. Ik vind het leuk om met hen in contact te zijn, het is een leuke groep. Toch zijn wij
nog op zoek naar nieuw talent. Elke speler binnen
SV Bedum wil natuurlijk zijn wedstrijd kunnen spelen, maar daar zijn wel scheidsrechters voor nodig.
Dus jong, oud, man of vrouw, wees welkom in het
scheidsrechterskorps!
Lijkt het jou nou leuk om wat voor de club te betekenen? Schroom dan niet om contact op te nemen
met mij! Je kunt mij bereiken op 0611481836, of
door een mailtje te sturen naar: scheidsrechtercoordinator@svbedum.nl
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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 advertenties, 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 geworden 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 plaatselijk
verenigingen doen een beroep op onze sponsoren
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.
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Ken je iemand binnen je elftal die een eigen bedrijf
heeft of komt er regelmatig een ‘ondernemer’ eens
bij je team kijken? Wellicht vindt diegenen het leuk
om ook tot de sponsorenclub van SV Bedum 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 commerciële commissie. Hij of zij zal dan contact proberen 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

DE NIEUWE COMMISSIELEDEN:
Olaf Kessel
De club draait, maar wel anders dan normaal dit
jaar. Toch zie ik, ook nu, volop kansen om als commerciële commissie onze taken naar behoren uit
te voeren. ‘Kwaliteit, daar gaan we voor’. Laten we
naar ‘buiten’ kijken en het gesprek aan gaan met
eventuele nieuwe sponsoren.
Linda Stiekema
Puur uit clubliefde en plezier doe ik mijn werk als
notuliste bij de commerciële commissie. Als de
vergadering goed verloopt kan ik mijn werk goed
en met voldoening uitvoeren. Bij ons is het motto:
‘Vriendschap, verbinden en nieuwe energie doorgeven’.

DE COMMERCIËLE COMMISSIE
Wij zitten graag met onze sponsor om
de tafel

•
•
•
•

Martin Broekmans
050 301 21 29

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

•
•
•
•
•
•
•

Bé Dijk
050 301 37 75

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
Johan van de Veen
06 43 92 29 39

Joran Arends
06 10 45 58 45

Gonnie Smit
06 48 92 89 47

•
•
•

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

•
•
Linda Stiekema
06 51 32 35 81

Olaf Kessels
06 30 78 63 61

•

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
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IEDERE DAG VERRASSEND
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

/PlusBedum

Gratis parkeren

Gratis WiFi

Jeroen Juch | Grotestraat 13 | 9781 HA Bedum | T: 050 301 04 81 |
28

www.plus.nl

De 30 stille krachten van het
Walking Football (mannen en
vrouwen) van SV Bedum
Wekelijks werken de 38 mannen(60+) en 12 vrouwen(50+) aan hun conditie tijdens de Walking Football trainingen op woensdagmorgen en donderdagmiddag.

Bij Walking Football denk je natuurlijk aan wandelend voetbal. Niets is minder waar. De spelregels
hebben we iets aangepast. We mogen zonder bal
aan de voet rennen i.p.v. snelwandelen. Dit is dynamischer en bevordert tevens de conditie en dat
is door de jaren heen ook te zien. Daar waar we
tijdens het ouder worden normaliter in kracht achteruit gaan, zien we onze spelers juist fitter worden.
Naast het sportieve aspect zijn er in ons midden
ongeveer dertig personen die zich wekelijks inzetten voor vrijwilligerswerk binnen de club. Enkelen
hebben zelfs meerdere taken.
De club is erg blij met de inzet van onze mensen.
Om u een blik achter de schermen te geven, geef ik
u een opsomming van de werkzaamheden:
Schoonmaken van de kleedkamers, onderhoud
douchekoppen, lijnen kalken,
Het verrichten van kleine technische onderhoudswerkzaamheden, oud papier verzamelen/coördineren, bestuursfuncties, bardienst kantine,
scheidsrechteren, reclameborden onderhouden,
toegangskaarten controle.

De sociale contacten bij deze werkzaamheden zijn
natuurlijk ook erg belangrijk.
Bent u wel/geen lid van de SV Bedum, en hebt
u wel zin om de handen uit de mouwen te steken, kom dan op een van de trainingsdagen even
langs om te zien/horen waar u mogelijk voor ingezet kunt/wilt worden. Vele handen maken immers
licht werk.
Zonder iemand te kort te doen, wil ik er één vrijwilliger even uitlichten: Jan van Dijk, (zie foto)
Speler Walking Football afdeling mannen;
Onderhoud kleedkamers en douchekoppen;
Reservist onderhoud voormalige kleedkamers Argo
gebouw;
Uitzetten van de velden tijdens de trainingen van
de mannen en de vrouwen;
Het optreden als doedelzakspeler tijdens toernooitjes.
Jan en de overige vrijwilligers, mede namens alle
leden van de SV Bedum, bedankt voor jullie inzet.
De coördinator Walking Football,
Jan van Woudenberg

29

STILLE KRACHTEN VAN DE JEUGDAFDELING

Jeugdleiders: de onmisbare schakel in he
Elke wedstrijddag zijn ze op het sportpark te vinden. Herkenbaar aan hun zwarte SV
Bedum windjack en paarse polo. Vaak herkenbaar omdat ze een ballenzak, een kledingtas of een waterzak bij zich dragen. Of ze staan op het veld met pupillendoeltjes
te slepen en het wedstrijdveld klaar te zetten, of juist weer op te ruimen. Het zijn de
jeugdleiders van SV Bedum. Het zijn de onmisbare schakels om onze jeugdleden
hun wedstrijden te kunnen laten spelen.

Jeugdleider is niet zo maar een taak. Daar komt
veel bij kijken. Een jeugdleider begeleidt zijn jeugdteam op de zaterdagen. Soms samen met een trainer/coach maar vaak ook alleen met één of meer
mede-jeugdleiders. Een jeugdleider handhaaft de
regels en de orde binnen zijn team. Een jeugdleider is daarnaast ook de organisator voor zijn team.
Hij informeert de spelers en ouders uit zijn team
over alle wedstrijdinformatie, maakt een was-, rijen vlagschema aan het begin van het seizoen zodat
ouders weten waar ze aan toe zijn. Hij zorgt ervoor
dat er elke wedstrijd genoeg spelers aanwezig zijn
en dat die spelers ook op de juiste plaats en juiste
tijd aanwezig zijn.
Maar daar houdt het niet op. Veel jeugdleiders zijn
ook de coach van hun team. Dus ze houden zich
voor en tijdens wedstrijden bezig met het maken
van opstellingen, wissels doorvoeren, spelers motiveren en stimuleren en invloed op het spel uitoefenen, zodat de spelers op het veld de wedstrijd
kunnen winnen. En bij de jongste jeugd wordt verwacht dat een jeugdleider ook nog eens de rol van
spelbegeleider vervult.
Ga er maar aan staan. Er komt nogal wat op een
jeugdleider af. Soms heeft een jeugdleider geluk
dat hij een zeer behulpzame oudergroep heeft die
hem op de zaterdagen assisteert. Maar (te) vaak
komt het voor dat de jeugdleiders er alleen voor
staan omdat ouders zich liever afzijdig houden of
niet aanwezig kunnen zijn.
Bij SV Bedum proberen we jeugdleiders zo goed
mogelijk te begeleiden. We zorgen dat de zaken
organisatorisch voor elkaar zijn. Dat ze voor hun
team over goede kleding en materialen beschikken. Dat het duidelijk is waar en wanneer hun
team moet voetballen en van welke kleedkamer ze
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gebruik kunnen maken. Voor elke leeftijdscategorie
is een algemeen jeugdcoördinator beschikbaar die
de jeugdleiders ondersteunen.
Maar dan nog. Uiteindelijk is het de jeugdleider
zelf die zorgt dat de zaken voor zijn team goed
voor elkaar zijn. Want een jeugdleider voelt zich
verantwoordelijk voor zijn team. Voor zijn spelers.
Daarom is hij jeugdleider geworden. Hij kijkt er
naar uit om op zaterdag met zijn team op pad te
gaan. Hij wil zijn spelers motiveren om het uiterste
te geven. Om na afloop van een wedstrijd samen
de winst te kunnen vieren. Of misschien wel een
kampioenschap aan het eind van het seizoen. Maar
even goed is hij er voor zijn team en spelers als een
wedstrijd is verloren en de spelers er even door
heen zitten. Dan is het de jeugdleider die zijn spelers er weer bovenop helpt. Een schouderklopje,
een compliment en een bemoedigend praatje. Een
jeugdleider is de rots in de branding voor zijn team.
Bij SV Bedum zijn wij trots op al onze jeugdleiders.
Ze krijgen misschien niet altijd de waardering die
ze verdienen. Maar als je dit seizoen weer iemand
met een zwart SV Bedum windjack met een ballenzak, kledingtas of waterzak ziet slepen op het
sportpark, weet dan dat het een onmisbare schakel
is binnen onze vereniging.
(PS: Bovenstaande is in de mannelijke vorm geschreven maar uiteraard hebben we ook zeer veel
vrouwelijke jeugdleiders waarvoor de inhoud van
dit artikel ook geldt!).

et voetbalplezier van onze jeugdleden
Jeugdtrainers & jeugdleiders SV Bedum seizoen '20-'21:
JO7

Trainer
Trainer

Geerling, Vincent
Bosma, Tom

JO8-1

Trainer

Norden, Yannick

Jeugdleider

Jeugdleider
Jeugdleider

Dijkstra, Gerwin
Jager, Ronald

JO13-3 Trainer
Jeugdleider

Top, Stefan
Meijer, Harm

Trainer

Trainerscollectief

JO15-1 Trainer

Klugkist, Stef

Jeugdleider
Jeugdleider

Klaver, Pieter
Meinema, André

Jeugdleider

Zwerver, Alwin

Trainer

Ark, Ivar van der

Trainer

Poelstra, Rick

Jeugdleider
Jeugdleider

Landlust, Ivan
Bolt, Robin

JO9-2

Trainer
Jeugdleider

Kuipers, Marcel
Oost, Niek

JO17-1 Trainer
Jeugdleider

Brouwer, Stefan
Ark, Willem van der

JO9-3

Trainer

Trainerscollectief

JO17-2 Trainer

Taraki, Eedriss

JO8-2

JO9-1

JO13-2 Trainer
Jeugdleider

JO10-1 Trainer
Trainer
Jeugdleider

JO15-2 Trainer
Jeugdleider
JO15-3 trainer (DO)
trainer (DI)
Jeugdleider

Vries, Magalien de
Jack Hindriks
Dijk, Thijs van
Meijer, Janneke

Jeugdleider
Jeugdleider

Boskamp, Eric
Ludwig, Egbert

Kwant, Robert
Berg, Max van den

JO17-3 Trainer
Trainer

Annema, Sander
Dijkstra, Marcel

Poelstra, Claudia

JO19-1 Trainer

Meinardi, Jelmer

Hak, Marc van der
Schollema, Peter

JO10-3 Trainer

Huttenga, Kas

Trainer

Schipper, Cas

Jeugdleider
Jeugdleider

Carsouw, Jan
Zuidema, Peter
Trainerscollectief

Jeugdleider
Jeugdleider

Natasja Heering
Elmer Heering

Jeugdleider

Marieke Vogel

Jeugdleider
Jeugdleider

Gerard Vogel
Ben Stellingwerf

JO11-1 Trainer

Boer, Roy de

Assistent-trainer Hageman, Gert-Jan

Vries, Johan de
Zwerver, Laura

JO10-2 Trainer
Trainer

JO10-4 Trainer

Reinders, Jeroen

Assistent-trainer Brandsma, Jack
Jeugdleider
Mulder, Kick

Assistent-trainer Arwert, Thijs
Jeugdleider
Jeugdleider

Dijken, Thijs van
Smedeman, Marcel

Staal, Tim

Jeugdleider
Jeugdleider

Schipper, Stephan
Kate, Rigte Jan ten

Jeugdleider

Norden, Jurgen

JO19-2 Trainer

MO13

MO15

MO17

Zanten, Edwin van

Trainer
Jeugdleider

Ploeg, Alfred van der
Meijerink, Marcel

Trainer

Niewzwaag, Soraya

Jeugdleider
Jeugdleider

Berends, Goos
Venema, Harriët

Trainer

Kuiper, Iris

Trainer
Jeugdleider

Amsing, Willemijn
Droog, Sander

Trainer

Abbring, Wesley

Trainer

Krijgsheld, Arnoud

Assistent-trainer Cristian Ten Caat

Jeugdleider
Jeugdleider

Schoonveld, Jeroen
Martijn van der Wal

Jeugdleider
Jeugdleider

JO11-2 Trainer

Bonder, Ivar

Trainer
Jeugdleider

Timans, Davey
Menke, Joop

Jeugdleider

Loes Smit

MO19-1 Trainer
Jeugdleider
Jeugdleider
Keeperstrainers:

Nieuwendijk, Martijn
Bolhuis, Trienke
Caat, Albert ten
Hoving, Melissa
Venhuizen, Jan
Landlust, Ivan

JO11-3 Trainer
Jeugdleider

Bronsema, Rik
Berends, Siegard

Schipper, Cas
Broekmans, Jos

JO13-1 Trainer

Stoppels, Duurt

Noorlag, Luca

Assistent-trainer Noorlag, Luca
Jeugdleider
Rutgers, Koos
Jeugdleider

Zuurveen, Frans
Lankman, Lammert

Dool, Henry
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Selectie SV Bedum 1
KEEPERS

VERDEDIGERS

Jos Broekmans

Frank Langedijk

Julian Walraven

Robin ten Kate

Guus Rozema

Hakim Agdach

Roy Mertens

Timo Laninga

Stijn Hekstra

MIDDENVELDERS
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Nigel Bakker

Anne Jits Sybersma

Nick Oostmeijer

Lennart van Ginkel

Mark vd Molen

Richard de Boer

Stef Klugkist

AANVALLERS

Mark Kruizinga

Patrick Venema

Nick Boelhouwer

Joachim Belga
HOOFDTRAINER

Luc Kuiper

Maikel Hoormann

Remy vd Wal

TEAMMANAGER

MATERIAAL

Roel vd Dijken

Albert Niemeijer

VERZORGERS

ASSISTENT TRAINER

Bas Groeneveld

Johan van der Veen

ASSISTENT SCHEIDSRECHTER

KEEPERSTRAINER

Aron Tepper

Martijn vd Wal

C=0 R=128 #808080
M=0 G=128
Y=0 B=128
K=50

Jochem Dijk

Koen Aalders
C=0 R=241 #f19e23
M=35 G=158
Y=83 B=35
K=5

C=75 R=42 #2a747c
M=0 G=116
Y=11 B=124
K=36
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LEDENADMINISTRATIE SV BEDUM
Na een jarenlange zeer prettige en goed op elkaar ingespeelde samenwerking heeft
Tineke Altena vorig seizoen
aangegeven te stoppen als ledenadministrateur. Tineke is
hier in het seizoen 2003/2004
bij VV Bedum mee begonnen
en na de fusie in 2013 heeft
ze samen met Bas Damminga
vorm gegeven aan deze belangrijke rol “achter de schermen” bij SV Bedum. Als de ledenadministratie
goed loopt, merk je hier nauwelijks iets van. Maar
als de (leden)administratie van de vereniging niet
actueel is, kan dit vervelende gevolgen hebben.
En dat willen we binnen een (vrijwilligers)vereniging natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.
Met ingang van het huidige seizoen zal Richard
Klugkist samen met Bas de ledenadministratie
van SV Bedum verzorgen. Richard is voor velen
een bekende aangezien hij zelf jaren bij CVVB
heeft gevoetbald en in de periode voorafgaand
aan de fusie jeugdsecretaris bij CVVB was.

mei/juni en augustus/september. Dan is de tijdsinvestering aanzienlijk hoger. Dit heeft met name te
maken met opzeggingen, nieuwe aanmeldingen
(die soms met grote spoed verwerkt moeten worden, zodat de speler de eerstvolgende wedstrijd
kan deelnemen) en met de voorbereidingen op
het nieuwe (contributie)seizoen.

De ledenadministratie is op meerdere terreinen actief:
• Het inschrijven van nieuwe leden, het bijhouden van de ledenstatus (zoals wijzigingen van
niet-spelend lid tot spelend lid en vice versa)
en het verwerken van afmeldingen. Daarbij
hoort een goede communicatie met de Technische Commissie (zowel jeugd als senioren)
• Beheren van de financiële administratie betreffende de voorbereiding, uitvoering en verwerking van de contributie-inning.
• Coördineren van de bezorging van ons clubblad Langs de Lijn, bijhouden van mutaties ten
aanzien van de bezorglijst van ons clubblad en
de periodieke communicatie hiervan richting
de verspreiders van het clubblad.
• Daarnaast ligt het beheer van Sportlink Club
(computerprogramma voor o.a. ledenadministratie, wedstrijdzaken, indelen van bondsteams en contributie) ook bij de ledenadministratie. Met dit programma wordt deze informatie uitgewisseld met de KNVB.
Bovengenoemde taken worden in goed onderling
overleg uitgevoerd.

In het dagelijks leven ben ik pensioenanalist bij
TKP in Groningen. TKP is een bedrijf dat de pensioenuitvoering regelt voor een aantal pensioenfondsen. In mijn werk zijn nauwkeurigheid, oog
voor detail en hoge kwaliteit belangrijke vereisten.
Deze vereisten verwacht ik ook goed te kunnen
toepassen in de functie als ledenadministrateur.
Bas ken ik goed als voormalig collega op het werk
en voormalig teamgenoot in het veld. Als collega
bij de ledenadministratie zal de samenwerking
ongetwijfeld goed gaan!

De tijdsinvestering bedraagt circa twee uren per
week. De piekmomenten liggen in de periode
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EVEN VOORSTELLEN………
Richard Klugkist
Ik ben 53 jaar, geboren en getogen in Bedum
en sinds 1 augustus 1976 lid van de vereniging.
Binnen de club ben ik ongeveer 35 jaar actief geweest als voetballer. Daarnaast heb ik me ingezet als redactielid van destijds het clubblad ‘De
Inswinger’, als jeugdleider van mijn beide zoons
en als jeugdsecretaris bij CVVB.
Na een aantal jaar geen vrijwilligersfunctie meer
te hebben vervuld, vond ik het tijd om weer eens
wat voor de club te doen. Mijn beide zoons, Rik en
Stef, voetballen nog steeds bij de club, waardoor
de verbondenheid blijft.

Bas Damminga:
Trotse vader van Jasmijn, Robin en Lucas. Op 1
september 1983 lid geworden van CVVB en sinds
een aantal jaren spelend in het 5e , een team dat
voornamelijk bestaat uit mannen die jarenlang in
het eerste of tweede hebben gespeeld. Daarnaast
krijg ik zeer veel voldoening uit het beoefenen van
CrossFit. Dit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert in een
trainingsvorm. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als intern accountmanager op de afdeling
Pensioen/Leven van Wiersma & Walvius BV, een
onafhankelijke Makelaar in Assurantiën, in Groningen.

Sinds 1 januari 2009 verzorg ik met veel plezier de
ledenadministratie. In de afgelopen jaren zijn enkele werkzaamheden vereenvoudigd door verdergaande digitalisering. Zo verloopt bijvoorbeeld het
overschrijvingstraject volledig digitaal en kunnen
leden zelf door middel van de Voetbalapp een
nieuwe (pas)foto uploaden voor hun (digitale)
spelerspas. Voorheen verliepen beiden trajecten
per post en zat er bij elke overschrijving een begeleidend schrijven. Dit scheelt aanzienlijk wat tijd.
Tijd overigens welke ik over het algemeen zelf kan
indelen.
Daarnaast vind ik het zeer prettig om vanachter
de PC de processen die bij de ledenadministratie
horen in de gaten te houden en daar waar nodig bij te sturen. Dit vertoont zeker gelijkenissen
met mijn dagelijkse werkzaamheden als intern accountmanager. Je kunt je dan ook wel voorstellen
dat ik graag op de achtergrond blijf en niet in de
schijnwerpers hoef te staan.

Perspectief in olievoorziening

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
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MARCEL KUIPERS, WEDSTRIJD COÖRDINATOR ZAAL
Marcel Kuipers is niet de eerste de beste vrijwilliger van
SV Bedum. Met zijn 46 jaar nog een jonge kerel, maar,
zo komen we er na diep nadenken achter, al wel zo’n 36
jaar vrijwilliger voor de voetbalclub, eerst CVVB en nu SV
Bedum. Tijd om deze ‘stille kracht’ en zijn activiteiten eens
onder het vergrootglas te leggen.

Allereerst maar eens over zijn voetballend vermogen. Marcel is momenteel nog als voetballer actief
in het vijfde seniorenteam van SV Bedum en heeft
gedurende zijn voetbalcarrière alle posities op
het veld bekleed, uitgezonderd die van keeper en
rechtsback. Zijn meest natuurlijke positie is een
verdedigende positie op het middenveld.
Lid geworden op 1 augustus 1980 kwam hij bij
CVVB in de (vermoedelijk, want lang geleden)
eerste lichting van de toen startende F-pupillen.
Marcel doorliep alle standaardteams van de jeugd
maar werd, buiten het tweede jaar F1, nooit kampioen omdat de lichting voor hem zo sterk was dat
ze altijd net gepromoveerd was en zijn team dus
in een te sterke competitie terechtkwamen om dat
kunstje te herhalen. Die ene keer dat hij de selectie
niet haalde was een jaar in de A2, hij was toen wat
aan de kleine kant, wel herinnert hij zich dat de
trainer later aangaf dat dat een foutje was….
Hoewel Marcel uiteindelijk ongeveer 10 jaar deel
uitmaakte van de A-selectie (van CVVB) stroomde
hij niet direct vanaf de jeugd in. Via verschillende
seniorenteams (4e – 5e – 3e en het 2e) trad hij pas
rond zijn 23e levensjaar toe tot het Bedumer keurkorps. Na deze periode werd hij door een liesblessure gedwongen zijn voetbalcarrière af te bouwen
bij het 2e, en nu dus het 5e.
Zaalvoetbal (in gevaar)
Voor de zaalvoetballers van SV Bedum, in het komende seizoen weer 8 teams, zo’n 90 leden, is
Marcel de motor die het inmiddels al jaren laat
lijken alsof het allemaal vanzelf gaat. Nadat hij
zelf rond 1993 (alweer diep gravend in zijn geheugen) keeper werd in het allereerste zaalvoetbalteam van CVVB bleef hij zaalvoetballen tot de
periode dat hij deel uitmaakte van de veldselectie
van CVVB. Toen die ‘topcarrière’ eindigde vond hij
weer tijd voor het zaalvoetbal en nam Marcel ‘en
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passant’ in 2006 ook het coördineren van de zaalactiviteiten van CVVB van Henk Walraven over.
Was het met name in die beginperiode een hele
klus om na afloop van de zaalvoetbalavond (voor
Bedum de vrijdag) alle informatie te verzamelen,
formulieren in te vullen en (toen nog, nostalgie)
Teletekst bij te werken, in de loop van de achterliggende jaren heeft de digitalisering van de wedstrijdformulieren ervoor gezorgd dat het allemaal
wat gemakkelijker gaat.
Na 13 jaar als spil van het zaalvoetbal in Bedum te
hebben gefunctioneerd besloot Marcel er eigenlijk
voorafgaand aan het seizoen 2019-2020 al voor
om te stoppen als wedstrijdsecretaris Zaal. Omdat
het zaal- en veldvoetbal niet meer te combineren
waren, besloot hij namelijk door te voetballen op
het veld. Hoewel hij in verband met het ontbreken
van een opvolger nog een jaar is doorgegaan als
wedstrijdsecretaris voor het zaalvoetbal merkt hij
aan alles dat het aanwezig zijn op wedstrijdavonden eigenlijk een vereiste is. Dat is voor Marcel
moeilijk te organiseren. Met het bestuur van SV
Bedum is nu de afspraak gemaakt dat Marcel deze
functie tijdens de komende jaarvergadering definitief ter beschikking stelt. De grote vraag resteert:
Wie neemt het stokje over? Zie hiervoor de toelichting na dit interview.
Vrijwilliger vanaf zijn 8e levensjaar
Gevraagd naar zijn activiteiten als vrijwilliger geeft
Marcel aan dat ik mijn borst wel nat kan maken.
Al op 10-jarige leeftijd bezorgde hij de Inswinger,
destijds het clubblad van CVVB. Dat was het begin
van een veelvoud aan activiteiten die Marcel heeft
uitgevoerd en in sommige gevallen nog uitvoert.
Een rasvrijwilliger vindt nou eenmaal dat je een
bijdrage hoort te leveren aan de organisatie waar
je veel plezier aan beleeft.

Hij begon dus als bezorger van de Inswinger, ging
later in de redactie van de Inswinger en nog weer
later zorgde hij ervoor dat de Inswingers bij de bezorgers werden bezorgd. Hij werd jeugdleider en
nog weer later jeugdtrainer en doet dat nu weer
bij het team van zijn zoon Timo, SV Bedum JO9-2.
Vanuit zijn betrokkenheid als jeugdtrainer werd
Marcel in het afgelopen seizoen gevraagd om deel
uit te gaan maken van het Technisch Hart van de
Jeugdopleiding van SV Bedum. Hier bemoeit hij
zich vooral met organisatorische zaken.
Marcel was vrijwilliger in de kantine, Marcel was
scheidsrechter, zowel in de zaal als op het veld.
Ook was hij grensrechter en leider. Pas sinds dit
seizoen heeft hij aangegeven niet meer als leider
van zijn eigen team, het 5e dus, te willen fungeren.
Het plezier in het voetbal lijdt er toch een beetje
onder als je in de rust van het veld stapt en in
je hoofd al weer bezig bent met de vraag welke
spelers er in de rust gewisseld moeten worden,
temeer als je het ook nog de spelers zijn waar je
mee voetbalt.
Toen de Corona-pandemie er in maart voor zorgde dat er niet meer gevoetbald of getraind mocht
worden en dit later versoepeld werd tot alleen
Corona-proof trainen, bedacht Marcel in samen-

werking met de andere seniorenleiders een Corona-proof training voor de senioren die zodanig in
de smaak viel dat de opgezette training in circuitvorm binnenkort in de herhaling gaat. Gelukkig
kan er nu weer gevoetbald en getraind worden
zonder de 1,5 meter beperking, maar is het nog
wel een uitdaging om voor alle op de woensdagavond trainende teams (4 senioren heren en 4
vrouwenteams) een plekje op de velden te vinden. Door hierin een coördinerende rol te pakken
zorgt Marcel ervoor dat Richard Ahlers hier iets
minder werk aan heeft.
Naast Marcel’s betrokkenheid bij het voetballen
is Marcel opgegroeid met turnen en schaken. Het
turnen heeft hij beoefend tot zijn 12e. Voor wat
betreft het schaken is Marcel nog steeds actief als
organisator van het schoolschaaktoernooi van de
voormalige gemeenten Bedum en Ten Boer. Als
lid van de schaakclub Bedum speelt hij zelf een
keer of zes per jaar partijen voor zijn club tegen
leden van andere schaakclubs. Bij de schaakclub
is hij ook 15 jaar als leider en jeugdtrainer actief
geweest
Sinds 2008 woont Marcel met Angelieke samen
in Bedum, eerst aan de Bongerd, later aan de Haken bij het plantsoen. Hij ontmoette Angelieke op
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zijn werk bij Menzis en samen hebben ze twee
kinderen, Bente, die volleybalt bij DIO, en de al
eerder genoemde Timo..
Tot slot wil Marcel nog graag het volgende meegeven. Bij SV Bedum is er door veel vrijwilligers heel
veel energie gestoken in het Coronaproof maken
van het Sportpark. Tegelijkertijd ziet hij alle regels
werkelijk door iedereen met voeten getreden worden, vooral als je kijkt naar de onderlinge afstanden. Sta je als toeschouwer bij het eerste keurig
op een stip, dan komen er gewoon weer mensen
tussenin staan, en dat terwijl er aan de overkant
van het veld bijna geen mensen staan. Zijn pleidooi: respecteer de club, respecteer het bestuur
van de club, maar respecteer vooral je medemens
die voor zichzelf bewust wel afstand wil houden.
Houd daarin dus rekening met de behoefte van
een ander in plaats van die van jezelf.
Zaalvoetbal bij SV Bedum – vacature wedstrijdsecretaris
Zoals hiervoor in het interview met Marcel Kuipers
is aangegeven, stopt Marcel vanaf de komende
jaarvergadering van SV Bedum met zijn activiteiten als wedstrijdsecretaris voor het zaalvoetballen
van SV Bedum. Zonder wedstrijdsecretaris zal het
erg moeilijk worden om het zaalvoetbal in Bedum
te faciliteren.
Achtergrondinformatie
In het jaar voorafgaand aan de fusie van CVVB
en vv Bedum waren er in totaal bij beide verenigingen zo’n 16 actieve zaalvoetbalteams. In de
achterliggende jaren schommelt het aantal teams
tussen zes en tien. In het komende seizoen, dat
op vrijdag 4 september is gestart, zijn er weer acht
spelende teams. Er worden door de club geen
trainingen georganiseerd. Teams worden door
spelers zelf samengesteld, alle teams zijn dus
vriendenteams. Alleen SV Bedum Zaal 1 speelt
in de A-categorie. Alle andere teams worden op
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eigen verzoek ingedeeld in een competitie naar
keuze. Zo kunnen er per seizoen wijzigingen in de
teamnamen optreden die voor een buitenstaander niet altijd logisch lijken.
Elke club heeft zijn eigen speelavond in de ‘thuisSporthal’. Soms moet in verband met capaciteitsproblemen worden uitgeweken naar een andere
Sporthal of een andere dag. In Bedum is de Sporthal op de vrijdagavond drie uur voor het zaalvoetbal gereserveerd.
De taken van een wedstrijdsecretaris zaalvoetbal
zijn de volgende:
- Contacten tussen de club en de verschillende
teams
- Contacten met de beheerder van de Sporthal
namens SV Bedum
- Contacten tussen de teams en de KNVB
- Contactpersoon van de club voor scheidsrechters en andere clubs
- Invoeren/controleren van digitale wedstrijdformulieren
- Coördinatie van eventueel in te halen wedstrijden
- Teamopgave bij de KNVB tijdens de seizoenswissel
Vermeldenswaard is dat er in het zaalvoetbal
beperkt problemen zijn met de organisatie van
scheidsrechters, misschien ook wel logisch omdat
een of twee scheidsrechters voldoende zijn voor
drie te spelen wedstrijden op een speelavond.
Deze scheidsrechters worden door de KNVB aangewezen en komen graag naar Sporthal de Beemden.
Voor meer informatie omtrent deze vacature kun
je terecht bij Marcel!

SCOREN DOE JE BIJ:

met bijna alle bekende sportmerken oa:

IEDERE WERKDAG GEOPEND TOT 20.00 UUR!

Samenwerking De Golden Raand
Sinds enkele maanden heeft sv Bedum een
mooie samenwerking met (zorgboerderij) De
Golden Raand. Deze zorgorganisatie is in en rond
Bedum op meerdere plekken zichtbaar (De Koffieleut, Het Hertenkamp, Leutje Fiets, De Boekenleut…). Vooruitlopend op een mogelijke samenwerking in de toekomst (MFA) hebben de beide
organisaties alvast de handen ineen geslagen.
Enkele dagen in de week heeft een begeleider
van De Golden Raand met een aantal cliënten het
veelal leegstaande, voormalige ARGO-gebouw
als onderkomen. In de ochtenden voeren zij allerlei activiteiten uit voor onze voetbalvereniging.
Zo zijn ze onder andere druk bezig met snoeien,
onkruid verwijderen, bosmaaien op en rond de
velden, dug-outs repareren etc. De cliënten, waaronder onze clubman Arnoud Krijgsheld, vullen
zo hun dagbesteding op een zinvolle, dankbare
manier. Zij krijgen zo direct waardering voor wat
zij allemaal wél kunnen, op een plaats midden in
de maatschappij. De voetbalvereniging krijgt er op
haar beurt een netjes verzorgd terrein voor terug.
Een mooi voorbeeld van een samenwerking
waarbij zorg en een maatschappelijke organisatie
elkaar versterken.
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KANTINE COMMISSIE
Tadaaa, hier de mensen die, samen met een heleboel top-vrijwilligers, achter het regelen en verzorgen van de bardiensten staan. Tonnie, de man die
geheel geen introductie hoeft, verzorgt al sinds jaar
en dag het secretariaat rondom de wedstrijden. Op
basis van het KNVB-programma en aanmeldingen
van oefenpartijen maakt hij de wedstrijdschema’s
voor SV Bedum. Dan begint voor Marlies en Hans
het aanschrijven van leiders en vrijwilligers om de
kantine te bemannen. Voor een normale zaterdag
zijn er al ongeveer 10 personen nodig en soms nog
meer en iedere zaterdag opnieuw!!

Het aantal vrijwilligers is voor ons echt een punt
van zorg en hopen dan ook op nieuwe aanmeldingen die het ook leuk vinden om een keer een
bardienst te draaien. Mocht je iemand kennen binnen of buiten de club of lijkt het jezelf leuk meld je
dan aan. Ook als er drempel is dat je iets niet kunt:
meld je dan toch aan, want iedereen wil je helpen
om iets te leren en zo zijn wij ook begonnen. Meld
je aan!!

Zonder de hulp van een heleboel top-vrijwilligers
zou dat nimmer nooit lukken en daarom van ons
uit “BEDANKT VOOR JULLIE INZET” en wij hopen
ook dit jaar weer op een mooi, sportief en gezellig
jaar.

De kantinecommissie.

Linda heeft besloten om de commissie te verlaten.
Wij willen haar enorm bedanken voor alles!

KLEDING- EN MATERIAALCOMMISSIE
Dit seizoen bestaat de kledingcommissie uit de volgende personen: Angelique Bouwman, Karin Ahlers en Richard Ahlers. Een paar keer per
jaar zijn deze mensen meerdere dagen per week bezig om de uitgifte
van kleding en materialen voor het nieuwe seizoen weer in goede banen te leiden.

De materialen en kleding die is ingeleverd wordt
gecheckt. Er worden daar waar nodig kleding en
materialen ingekocht. Vervolgens worden de teamtassen weer gevulden zorgen de commissieleden
ervoor dat de leden hun individuele kleding kunnen omruilen of ophalen zodat iedereen er weer
netjes op
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ballen en trainingsmaterialen. De ballenhokken zijn
weer gevuld en elk team heeft wedstrijdballen.
Vanuit’t Korfke vindt periodiek de uitgifte en omruil van kleding en materialen plaats. In de oude
bestuurskamer houden wij onze voorraad aan. De
uitgifte- en omruilmomenten worden vermeld op
de website.
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Alle kleding en materialen worden betrokken bij
Sporthuis Winsum. Door een uitstekende en laagdrempelige samenwerking loopt de aanlevering
van kleding naar wens. Naast de wedstrijd-kleding
leveren zij ook kleding op basis van de SV Bedum
lijn die ook buiten het veld kan worden gedragen.
Deze kleding kan rechtstreeks worden besteld.
Gaat het om kleding die als collectief wordt gedragen namens de vereniging dan loopt de bestelling
via de kledingcommissie.
Ik wil Karin en Angelique hartelijk bedanken voor
hun inzet tot nu toe.
Namens de commissie
Richard Ahlers

De Activiteitencommissie bestaat
momenteel uit vijf leden; Marjolijn,
Irma, Coen, Patrick en Evelien
De commissie heeft tot nu toe altijd in het teken
gestaan van gezelligheid en samenzijn…..dat is
er helaas al geruime tijd niet meer van gekomen.
De wereld was (en is nog steeds) in de greep van
Corona en daardoor staat het organiseren van een
feestje bij SV Bedum al langere tijd op een laag
pitje. Nou om eerlijk te zijn, het vuur is momenteel
wel helemaal gedoofd.
Normaliter zouden we als commissie nu druk zijn
met de voorbereidingen voor een seizoens opening en het Oktoberfeest. Niet alleen als commissie kijken we hier naar uit maar ook de leden verheugen zich op dit geweldige Oktoberfeest. Helaas
is het dit jaar niet mogelijk om dit op een goede
manier te organiseren.

Maar ondanks deze teleurstelling(en) moeten we
blij zijn dat we weer het veld op mogen. Lekker
weer trainen en wedstrijden spelen. De kids die
weer hun energie kwijt kunnen, trainers die weer
staan te popelen. En verder natuurlijk fijn dat we
elkaar weer wat meer zien naast het veld en in de
kantine, een bakkie koffie doen of proosten met
een biertje.
Laten we eerst daar weer van gaan genieten en
dan komen de feestjes vanzelf wel weer.
Feestelijke groet van de Activiteitencommissie.
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GEDRAGSCODE SV BEDUM
SV Bedum is een vereniging die staat voor plezier,
sportiviteit en beleving. We vinden een positieve
sfeer, respect voor elkaar en de omgeving én betrokkenheid 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, presteren het beste als ze plezier hebben. Hiermee krijgen ze zelfvertrouwen en worden resultaten
positief beïnvloed. Een positieve sfeer levert een
belangrijke bijdrage aan onze verenigingscultuur
waarin we willen dat jongeren, naast meer plezier
en zelfvertrouwen, ook meer betrokken blijven bij
de vereniging. Een vereniging die boeit, bindt en 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 gedragscode opgesteld. Deze code
maakt duidelijk welk gedrag we bij SV Bedum op
ons sportpark en rond het voetbalveld willen zien.
De gedragscode geldt voor iedereen die bij SV Bedum te gast is: voor spelers, voor toeschouwers,
voor trainers en coaches, voor teamleiders, voor
scheidsrechters en voor alle andere betrokkenen bij
SV Bedum.
De gedragscode is vertaald naar vijf korte en krachtige regels die duidelijk maken waar we samen als
SV Bedum voor staan: De Vijf Paarse Regels van SV
Bedum.
Neem de tijd om de code te lezen, leef ‘m na en
schroom niet anderen er zo nodig op aan te spreken. Zo werken we samen aan een vereniging waar
iedereen zich thuis voelt!

44

DE VIJF PAARSE REGELS VAN SV BEDUM
1. PLAY FAIR
SPEEL SPORTIEF EN MET RESPECT
• bespreek met je team wat jullie belangrijk 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, toeschouwers en vrijwilligers
• vóór iedere wedstrijd wensen we de tegenstander en de scheidsrechter (of spelbegeleider)
een fijne en sportieve wedstrijd
• bedank na de wedstrijd tegenstanders en
scheidsrechters
• draag tijdens trainingen en wedstrijden altijd
scheenbeschermers
• draag bij iedere wedstrijd het officiële SV Bedum tenue met trots en ga er correct mee om
• meld je tijdig af voor trainingen en wedstrijden
en alleen met een goede reden
2. HOUD HET FIJN LANGS DE LIJN!
MOEDIG POSITIEF AAN
Wees positief naar de spelers. Moedig enthousiast
alle spelers van het team aan. Aanwijzingen geven
is verwarrend en leidt af. De coach maakt afspraken
met het team en die kunnen anders zijn dan wat
jij als supporter of ouder roept. Vragen over tactiek,
opstelling of training? Stel ze na afloop. Wil je graag
dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen?
Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in
hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft
het kind echt plezier aan zijn sport.
Supporters en ouders
• moedig op een positieve manier aan
• onthoud je van (hoorbaar) commentaar en
coach niet mee
• laat je kind zijn sport zelf beleven
3. ALLEEN DE COACH COACHT
DAT IS WEL ZO DUIDELIJK
Tijdens de wedstrijd beslist de trainer/coach over
de wedstrijdtactiek en opstelling. De teamspelers
volgen de aanwijzingen van de trainer/coach op
en de spelers maken hierbinnen zelf hun 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 wijze met complimenten voor inzet, ontwikkeling en houding
• geef iedereen aandacht en behandel de spelers
gelijkwaardig
• maak duidelijke afspraken over spel, houding
en teamregels
• houd de teamleden aan de afspraken én geef
zelf het goede voorbeeld
• accepteer geen onsportief of ander ongewenst
gedrag
• bij een wedstrijd stel je je voor aan 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 relaties 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 bespreekbaar of ondersteun de trainer/coach daarbij
• help ouders herinneren aan hun rol langs de lijn
(positief aanmoedigen, geen aanwijzingen)
• zorg dat veld en kleedkamer na de wedstrijd
zijn opgeruimd
• ga zorgvuldig om met de materialen van de vereniging
• ontvang bij een thuiswedstrijd de tegenstander
en maak ze wegwijs bij SV Bedum
• zorg dat de digitale wedstrijdformulieren tijdig
zijn ingevuld en ingeleverd
• organiseer voor de teambuilding activiteiten
voor spelers en supporters
4. DE SCHEIDSRECHTER BESLIST
ONTHOUD JE VAN COMMENTAAR
De spelers respecteren de beslissingen van de
scheidsrechter en ook de supporters onthouden
zich van commentaar. Soms moeilijk maar echt
een must: bemoei je niet met de arbitrage! Trainers, leiders en ouders geven het goede voorbeeld
en laten hun kinderen 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 actuele 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 zoveel 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 alleen gerookt
worden op de daartoe aangegeven plek
• alcohol onder de 18 jaar en drugsgebruik (of
het verhandelen daarvan) zijn verboden.
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KLAVERJASSEN EN SV BEDUM
Samen is een woord dat de laatste maanden erg
vaak is gevallen. In deze bijzondere periode moeten we het samen doen. Samen staan we sterk. Dat
geldt voor een vereniging als SV Bedum al jaren.
Een vereniging draait op samen. Samen houden
we met veel vrijwilligers een sportclub met succes
in de benen. Dat is bij de klaverjascommissie al niet
anders. Een vereniging geeft binding, sociale contacten. Naast het voetballen als sport en vrijetijdsbesteding is contact en gezelligheid belangrijk. Dit
proberen we met het klaverjassen ook te bereiken.
Natuurlijk zijn er prijzen te winnen en is het leuk
om een hoge score te halen maar bij het klaverjassen is het toch ook en vooral de gezelligheid die
belangrijk is. Ook wij doen het samen, Jitze, Wim,
Willem-Jan en ik. Waarbij Jitze de spreekstalmeester is en eindpresentatie verzorgt, Wim zich met
de financiën en de prijzen bemoeit, Willem-Jan de
kantine- en baractiviteiten coördineert en ondergetekende de resultaten bijhoudt en de computer de
juiste dingen laat uitspugen.
Het afgelopen seizoen is niet op de manier geëindigd zoals we hadden gepland. In februari is er voor
het laatst gekaart. We hebben toen besloten om de

46

competitie na 6 kaartavonden af te sluiten en de
eindstand op te maken. Er kon aan 6 (competitie)
kaartavonden worden deelgenomen. Bij wie 6 x
heeft gekaart wordt het laagste resultaat weggestreept. Aldus is een stand opgemaakt. Leefden we
eerst nog met de gedachte om voor de zomer het
seizoen te kunnen afsluiten, gaandeweg bleek dat
ook dat niet haalbaar was.
In overleg met het bestuur heeft de commissie besloten om op 11 september de prijzen van het seizoen 2019-2020 uit te reiken. Graag gaan we dan
ook met de klaverjassers in overleg hoe nu verder.
Wat zijn de mogelijkheden om een kaartavond binnen de huidige regels te organiseren. Dat de huidige omstandigheden een beperkende factor zijn
is duidelijk.
Hopelijk wordt het toch weer een gezellig kaartseizoen.
Jitze Medema
Wim Oosterloo
Willem-Jan Geertsema
Johan Hartsema

Eindstand Klaverjassen SV Bedum 2019-2020
Stand na de 6e ronde

Verrekenbare
deelnam.

TOTAAL

Laagste score1

Rekentotaal

GEM

1 Tonnie Koopman

6

31687

4335

27352

5470

2 Benny Kuipers

5

26434

0

26434

5287

3 Henk Poelstra

6

30728

4326

26402

5280

4 Ronald Jansen

5

25985

0

25985

5197

5 Margien Kuipers

6

29807

4151

25656

5131

6 Bouke Hoeksema

5

25269

0

25269

5054

7 Harm van der Giezen

5

25011

0

25011

5002

8 Marcel Kuipers

6

28972

4237

24735

4947

9 Jack Wijkstra

6

29296

4652

24644

4929

10 John Nuis

6

29168

4580

24588

4918

11 Jan de Blecourt

6

28731

4167

24564

4913

12 Hans Schotanus

5

24542

0

24542

4908

13 Ebel Jan Norden

6

28817

4311

24506

4901

14 Fre Roeters

6

28858

4365

24493

4899

15 Johan van Dijken

6

28745

4322

24423

4885

16 Ger Bolhuis

6

28623

4305

24318

4864

17 Aukje Mulder

6

28685

4523

24162

4832

18 Kor Boer

6

28102

4016

24086

4817

19 Anke Bijma

6

27628

3810

23818

4764

20 Jo Hoeksema

6

27567

3857

23710

4742

21 Bart de Vries

6

27812

4288

23524

4705

22 Tonnie Bonder

5

23303

0

23303

4661

23 Els Venema

6

26947

3740

23207

4641

24 Henk Venema

5

23072

0

23072

4614

25 Jans Lanting

5

23022

0

23022

4604

26 Jan Smit

5

22846

0

22846

4569

27 Duut Knol

6

26690

3856

22834

4567

28 Elibert Schollema

5

22534

0

22534

4507

29 Berend Kruize

5

22474

0

22474

4495

30 Kees Kaspers

6

26290

3837

22453

4491

31 Hein Korthuis

5

22350

0

22350

4470

32 Wessel Hoekzema

6

25997

3666

22331

4466

33 Henk Gras

6

26000

3773

22227

4445

34 Cor van der Berg

5

21746

0

21746

4349

35 Anita Hartsema

5

21603

0

21603

4321
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TONNY KOOPMAN KAMPIOEN JUMBO SV BEDUM
KLAVERJASTOERNOOI
Uiteindelijk heeft de prijsuitreiking van het seizoen
2019/2020 plaatsgevonden op 11 september jl.
Tonny Koopman die in het seizoen al drie keer
dagwinnaar was geworden heeft de competitie terecht gewonnen met ruim 900 punten meer dan
nummer 2, Benny Kuipers. Op een kleine afstand
volgde Henk Poelstra op een verdienstelijke derde
plaats. Het door de coronacrisis ingekorte klaverjasseizoen (zes i.p.v. zeven competitieavonden )
had een gemiddelde opkomst van 40 klaverjassers.
Hieronder de rangschikking van de 35 klaverjassers
die in aanmerking kwamen voor een eindprijs. De
eindprijzen werden mede mogelijk gemaakt door
Jumbo Bedum en slager Thonny Teerling.
De prijswinnaars die tijdens de prijsuitreiking niet
aanwezig waren kunnen de prijs alsnog in ontvangst nemen op de 1e klaverjasavond van het
seizoen 2020/2021 die gepland staat op 9 oktober as.
Uiteraard wordt er dan gekaart met inachtneming
van de dan geldende maatregelen (berichtgeving
elders op de site).
1
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Tonny Koopman

27352

2

Benny Kuipers

26434

3

Henk Poelstra

26402

4

Ronald Jansen

25985

5

Margien Kuipers

25656

6

Bouke Hoeksema

25269

7

Harm van der Giezen

25011

8

Marcel Kuipers

24735

9

Jack Wijkstra

24644

10 John Nuis

24588

11 Jan de Blecourt

24564

12 Hans Schotanus

24542

13 Ebel Jan Norden

24506

14 Fre Roeters

24493

15 Johan van Dijken

24423

16 Ger Bolhuis

24318

17 Aukje Mulder

24162

18 Kor Boer

24086

19 Anke Bijma

23818

20 Jo Hoeksema

23710

21 Bart de Vries

23524

22 Tonnie Bonder

23303

23 Els Venema

23207

24 Henk Venema

23072

25 Jans Lanting

23022

26 Jan Smit

22846

27 Duut Knol

22834

28 Elibert Schollema

22534

29 Berend Kruize

22474

30 Kees Kaspers

22453

31 Hein Korthuis

22350

32 Wessel Hoekzema

22331

33 Henk Gras

22227

34 Cor van der Berg

21746

35 Anita Hartsema

21603

SV BEDUM VOLGEN…
Dat kan op vele manieren

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

Afslanken, figuurverbetering, detoxen. etc.
Nieuw is de cryolipolyse
behandeling, verlies vet
door te bevriezen

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

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!

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.

Anura
Full Service ICT Bureau.


Ontwerp



Maatwerk



Ontwikkeling



Concepting



Websites



Apps

Contact
info@anurawebdevelopment.nl
(050) 737 0329
Industrieweg 14, 9781 AC Bedum
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NoordPRoof
producties

grafisch ontwerp
drukwerk
tekst
fotografie
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Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum
Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34
info@noordproof.nl | www. noordproof.nl

ontwerp boeken
magazines
banners
promotiemateriaal

MEDISCHE COMMISSIE 2020
Het is een goede gewoonte dat SV Bedum de medische commissie faciliteert om haar leden bij te
staan in geval van sportblessures. Het komend seizoen zal de medische commissie haar activiteiten
uitbreiden, tot nu toe was er vooral aandacht voor
het verzorgen en behandelen van blessures van
de selectieteams van de senioren. Dit onderdeel
werd en wordt zeer gewaardeerd en zal ook blijven
bestaan.
Fysiotherapiepraktijk “de buren” met Jochem Dijk
blijft aanspreekpunt voor het behandelen
van blessures.Tegelijkertijd willen we ook een accentverschuiving teweegbrengen naar ondersteuning en preventie.
Belangrijke middelen hierbij zijn:
• Intensivering contact met de trainers
• Organiseren themabijeenkomsten m.b.t. preventie
• Introductie blessure-registratiesysteem
• Beoordeling blessures
• Invoeren testprotocol belastbaarheid
• Revalidatietraining

Het doel is trainers en spelers bij te staan in het
verantwoord sporten, waarbij gezondheid,
plezier en prestaties hand in hand gaan.
Een uitdagende klus die vraagt om een goede organisatie met ambitieuze mensen.
We hebben binnen de medische commissie daartoe de volgende taakverdeling gemaakt:
Heren prestatieteams:
- Jochem Dijk
0612398004/
050 364 17 73
(praktijk “de buren”)
- Koen Aalders
0630647746
Dames prestatieteams:
- Nanda van den Berg 0652726465
Jeugdteams:
- Jelle Loonstra
- Rian Arends

0634662601
0610102780

Op naar een mooi seizoen!
Rian Arends

Voor de complete verzorging
van uw:
administratie en jaarrekening
salarisadministratie
aangifte inkomstenbelasting
✆ 06-120 33 298
info@administratiekantoor-balanz.nl
www.administratiekantoor-balanz.nl
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SV BEDUM VR1
Allereerst zal ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Joost Gerdez, woonachtig in Winsum en dit is mijn eerste
seizoen bij sv Bedum. Hiervoor ben ik acht jaar lang trainer geweest van EKC vr1 en zijn we van de vierde naar
de tweede klasse gepromoveerd met als hoogtepunt de
KNVB bekerwinst van district noord in 2018. Met de dames
van sv Bedum hopen we dit seizoen ook te promoveren.
Tot nu toe bevalt het mij erg goed. Sv Bedum is
een grote club en daardoor zijn veel zaken goed
geregeld waardoor het werken voor mij gemakkelijker wordt gemaakt. Daarnaast is de staf waarmee
ik werk ook erg prettig werken. Ewout Kamminga
is al een aantal jaren teammanager en regelt alles
rondom het veld en doet dit uiterst zorgvuldig en
uitgebreid. Zo had hij in de voorbereiding niet alleen een volle krat bidons gevuld met water, maar
deze was ook nog eens tot de nok toe gevuld met
ijs zodat het water koel bleef tijdens de hitte. Kleine details die net even het verschil maken. Nanda
v/d Berg haar rol als verzorgster is vanaf dit seizoen
ook uitgebreid. Naast dat ze op zaterdag erbij is
als verzorgster, is ze nu ook elke maandagavond
aanwezig voor blessurebehandeling en hersteltraining. Daarin is weer een goede stap gezet in de
doorontwikkeling van het vrouwenvoetbal binnen
sv Bedum en daar ben ik erg blij mee. Naast Ewout
en Nanda is Wesley Abbring ook een schakel binnen ons team. Samen met mij verzorgt hij iedere
maandag en woensdag de training en kunnen
we zo gerichter gaan trainen en je hebt iemand
om mee te sparren en te praten over het voetbal.
Zaterdag probeert Wesley er ook zoveel mogelijk
bij te zijn als dat past als hij op dat moment niet
met z’n eigen MO17 op pad hoeft. Met Wesley z’n
enthousiasme en gedrevenheid is hij ook van toegevoegde waarde binnen ons team. Voor mij waren de voorwaarden binnen de club goed om met
Vrouwen1 van sv Bedum aan de slag te gaan.
Vanaf medio juni nam ik het stokje over van Marco
Pessiwarissa en Robert Eimers en hebben we een
zomerstop gehad van maar twee weken lang. De
gedrevenheid van de dames zorgde ervoor dat ik
zelf ook enthousiast werd en de zomervakantie nagenoeg doorgetraind hebben. In alles merk je de
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wil om te promoveren naar de tweede klasse. In
de voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben
we dan ook tegen 3 tweedeklassers geoefend en
natuurlijk moesten we even wennen aan de handelingssnelheid maar tot grote tevredenheid zagen
we dat we mee konden in het niveau. De wedstrijd
tegen VVK vr1 werd met 4-2 gewonnen, daarna
een spannende pot tegen GroenGeel vr1 waarin
we lange tijd voorstonden maar uiteindelijk nipt
met 2-3 verloren en de derde wedstrijd tegen EKC
vr1 speelden we gelijk met 2-2. Deze lijn trokken
we door in de beker door drie overwinningen te
boeken, waaronder een 6-0 winst tegen tweedeklasser SIOS vr1. De eerste doelstelling was meteen al bereikt, namelijk door in de beker met een
doelsaldo van 10 voor en 0 tegen.

Inmiddels zijn we twee competitiewedstrijden
onderweg en wonnen we de eerste wedstrijd vrij
eenvoudig met 4-1. Het enige tegendoelpunt viel
al in de 3e minuut door een penalty en volgens
Aniek Batema (onze keeper) was dat eigenlijk mijn
schuld want ik had in de voorbespreking gezegd
dat we vandaag de nul gingen houden. Die illusie hield al na twee minuten op maar zonder deze
penalty tegen was het ons wederom gelukt. De
tweede wedstrijd uit tegen Oranje Nassau verloren
we met 2-1. Het positieve aan deze wedstrijd is
dat we wel de betere partij waren en veel kansen
creëerden maar schortte het steeds aan de afwerking. De twee tegengoals waren wederom te verhelpen, net als de penalty van de week ervoor. We
kwamen in de eerste helft op 1-0 voor maar in de
blessuretijd kwam de tegenpartij door een corner
op een gelijke stand. Zoals ik al zei, scoorden we
zelf niet één van de vele kansen die we kregen en

dan krijg je natuurlijk de deksel op de neus want in
de 83e minuut scoorde Oranje Nassau in één van
z’n spaarzame uitvallen. Een lange bal naar voren
werd niet goed ingeschat door ons en tegen de
verhouding in kwamen we op achterstand met nog
maar een paar minuten om dit goed te maken. Het
mocht echter niet zo zijn.
Een kleine tegenslag aan het begin van dit seizoen maar tot nu toe kunnen we zeggen dat we
goed op weg zijn. Er wordt fanatiek getraind door
onze groep van 17 dames en door de onderlinge
concurrentie is het niveau van de trainingen hoog.
Samen met onze spelers en staf, mascottes Harry
en Bram, gaan we er wat moois van maken dit seizoen. Hopelijk is er snel een vaccin voor handen
tegen Corona en kunnen we op veld 1 ook jullie als
publiek leuke wedstrijden voorschotelen. Tot langs
de velden!

Groen in goede handen

Dàt is onze

KRACHT
T

Industrieweg 33 9781 AC Bedum
(050) 301 25 00 E info@groenwerf.nl
WWW.GROENWERF.NL
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SPEELSCHEMA SV BEDUM 2020 - 2021
14:30

15:00

3-okt

28-nov

competitie

Drenthina

Bedum SV

competitie

Bedum SV

NEC Delfzijl

15:00

14:45

10-okt

5-dec

competitie

Bedum SV

Gorecht

competitie

DESZ

Bedum SV

14:30

14:30

17-okt

12-dec

competitie

Knickerbockers The

Bedum SV

competitie

Elim

Bedum SV

15:00

15:00

24-okt

16-jan
competitie

competitie

Bedum SV

Bedum SV

Weide De

Meppel FC

14:30

14:30

31-okt

23-jan
competitie

competitie

LTC

DZOH

Bedum SV

Bedum SV

15:00

15:00

7-nov

30-jan
competitie

competitie

Bedum SV

Bedum SV

DZOH

Drenthina

15:00

00:00

6-feb

14-nov

competitie

competitie

Bedum SV

Gorecht

Achilles 1894

Bedum SV

15:00

14:30

27-feb

21-nov

competitie

competitie

Gramsbergen

Bedum SV

Bedum SV

LTC

14:30

6-mrt
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15:00

27-feb
competitie

Bedum SV

LTC

14:30

6-mrt
competitie

NEC Delfzijl

Bedum SV

15:00

13-mrt
competitie

Bedum SV

Gramsbergen

15:00

20-mrt
competitie

Bedum SV

Oosterwolde SV

15:00

27-mrt
competitie

Meppel FC

Bedum SV

15:00

10-apr
competitie

Bedum SV

Knickerbockers The

15:00

17-apr
competitie

Achilles 1894

Bedum SV

15:00

24-apr
competitie

Bedum SV

DESZ

15:00

8-mei
competitie

Bedum SV

Elim

15:00

15-mei
competitie
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Achter de schermen van het
Reeds decennia lang wordt er door leden van de voetbalvereniging oud papier ingezameld in Bedum en directe omstreken. Ooit, in de jaren 80 van de
vorige eeuw, is het klein begonnen. CVVB was de vereniging die het organiseerde. Rond de eeuwwisseling was het dorp verdeeld in tien routes. Op de
eerste vrijdag van de maand werd met behulp van door sponsoren en leden
ter beschikking gesteld materiaal het oud papier huis-aan-huis ingezameld
en vervolgens aan de Industrieweg in containers gedeponeerd.
Een hele klus, waarbij het op de bewuste vrijdagavond regelmatig 22.00 uur of later werd voordat
het hele dorp “schoon” was. Daarnaast was er de
mogelijkheid om het papier zelf in de container op
het sportpark af te leveren. In de topjaren werd er
totaal rond de 600.000 kg. oud papier per seizoen
ingezameld. Een welkome bijdrage voor de clubkas. Er was sprake van een garantieprijs, waardoor
het ook in tijden van lage oud papier prijzen nog
financieel interessant was om het papier in te zamelen. Er werd per slot van rekening een beste
inspanning gedaan om aan onze verplichtingen
te voldoen, waarbij in “slechte” tijden werd voorkomen dat het papier bij het restafval belandde,
waardoor de gemeente en dus de burgers van
Bedum, met een aanzienlijke kostenpost zouden
worden geconfronteerd.
Af en toe kwam het voor dat de marktprijs van het
oud papier behoorlijk opliep. Een extra injectie
voor de clubkas. De magere jaren werden afgewisseld met vette, al was die vette periode vaak maar
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van korte duur. Rond 2006 werden er op de vrijdagavond voor het eerst pers/kraakauto’s ingezet.
Gevolg was o.a. dat de uitschieters na 22.00 uur tot
het verleden behoorden. In 2013, na de fusie van
VV Bedum en CVVB bleven we uiteraard doorgaan
met het inzamelen van oud papier. Het belang was,
is en blijft groot. Qua begroting kan de vereniging
er niet zonder. En je laat als vereniging zien dat je
bereid bent zelf de handen uit de mouwen te steken om inkomsten te genereren. Sinds een jaar of
vier werken we samen met de St Walfridusschool.
Hoe werkt het in 2020. Er is minder oud papier.
Afgelopen seizoen werd er 458.820 kg. oud papier
ingezameld. Bijna 23 ton minder dan het seizoen er
voor. Op de eerste vrijdag in de maand (behalve in
augustus) wordt het vanaf 18.00 uur huis-aan-huis
opgehaald, terwijl er daarnaast op doordeweekse
dagen de mogelijkheid is het bij of in één van de
containers op het sportpark af te leveren. Hiervan
wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Bijna 40% van
de totale jaaropbrengst wordt door middel van die

oud papier bedrijf
containers afgeleverd. De oud papierprijs is al sinds
begin 2019 laag, dus moeten we het met de garantieprijs doen. Maar zoals eerder opgemerkt, als
club kunnen we er niet zonder en hopelijk breken
er binnenkort betere tijden aan.
Om het allemaal in goede banen te leiden moet er
sprake zijn van een professionele aanpak. Op de
vrijdagavond zijn er ongeveer 35 mensen in touw.
Er worden dan 4 pers/kraakauto’s en drie auto’s /
trekker met aanhanger ingezet. Het uitgangspunt
is het dorp om 21.00 uur “schoon” te hebben. Bij
die 35 mensen zitten de aangewezen leden van de
teams / de St Walfridusschool, de vertegenwoordiger van het bestuur, de vaste mensen die de auto’s
/ trekker besturen, de routebegeleiders / commissieleden. Daarvoor is de planner vanaf half juli al
bezig geweest om de planning van de aangewezen
leden te verwerken, zodat iedereen weet wanneer
hij of zij zijn of haar steentje moet bijdragen. Op de
donderdag voorafgaande aan de bewuste vrijdag
gaat een groep seniorleden op pad om een aantal
vaste adressen van het oud papier af te helpen. En
dan op donderdag of vrijdag overdag nog de seniorleden die behulpzaam zijn in een aantal appartementencomplexen. In de week voorafgaand aan
de ophaalavond vindt het laatste overleg met Virol
plaats en wordt de berichtgeving in de media (Website “De Bedumer”, website SV Bedum, Facebook
en Twitter) geactualiseerd. En last but not least de
mensen die er voor zorgen dat het allemaal reilt en
zeilt rond de containers op het sportpark. (Openen
en afsluiten, stapelen, het netjes houden rond de
containers en het wisselen) Kortom een hele organisatie waarbij we kunnen bouwen op een door de
jaren heen opgebouwd netwerk.
De opbrengst van het afgelopen seizoen is al benoemd. Al met al kan worden gesteld, dat het geheel goed tot zeer goed is verlopen. En dat lukt
door de bijdrage van aangewezen aanwezige leden en de vrijwilligers in het totale netwerk. Structuur en continuïteit zijn van wezenlijk belang. Op
de eerste vrijdag in april is er i.v.m. de coronacrisis
die maand geen huis-aan-huis actie gehouden. Het
was niet anders. Wel werd er die maand ongeveer
25 ton papier bij de containers op het sportpark
afgeleverd. Bijna twee keer zoveel als gebruikelijk.
De inspanning om het te verwerken was ook aanzienlijk groter. Het was niet anders. Naar schatting
zijn we in die periode 5 tot 10 ton papier misgelopen. Hopelijk was dit eenmalig.

Per 1 januari 2021 wordt in de gemeente Het Hogeland v.w.b . de verwerking van het restafval het
“Diftar systeem” ingevoerd. We verwachten dat er
dan meer oud papier zal worden aangeboden. Het
lijkt er op dat er in de wijze van het inzamelen per
1 januari nog niets veranderd. En wat ons betreft
blijft dat ook zo. Onze organisatie staat als een huis.
Hierna een overzicht van de geplande huis-aanhuis ophaaldagen seizoen 2020 / 2021:
4 september 2020 2 oktober 2020		
6 november 2020
4 december 2020
8 januari 2020 (een week later i.v.m. Nieuwjaarsdag)
5 februari 2021
5 maart 2021
9 april 2021 (een week later i.v.m. Goede Vrijdag
op 2 april)
7 mei 2021
4 juni 2021 		
2 juli 2021
In augustus geen huis-aan-huis actie i.v.m. de vakantie
Het papier kan op doordeweekse dagen ook in of
bij één van de containers op het sportpark worden afgeleverd. Een vriendelijk verzoek om het papier zo compact/verdicht mogelijk aan te leveren
en goed te stapelen. Lege dozen uit elkaar halen.
Lever a.u.b. geen afval (zoals piepschuim, plastic, installatiemateriaal, geplastificeerde drank- en
melkpakken of puin) mee aan. Als iedereen hier rekening mee houdt, scheelt dat een hoop werk voor
de vrijwilligers die de containers beheren. Voor de
brenger is het een kleine moeite.
De commissie oud papier			
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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 sponsoren zijn inmiddels vertegenwoordigd in de sponsorgroep:
HOOFDSPONSOR

KLAVERBLAD
Bezoekadres
Afrikaweg 2
2713 AW Zoetermeer
Postadres

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

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?

Kom jij ook
sporten bij de
leukste sportschool
van Bedum?

58

Groepslessen
Fitness

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder
Bij Klaverblad Verzekeringen varen we al sinds 1850 onze eigen 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 verzekeringen aan te bieden, die klanten echt nodig hebben en niet
meer kosten dan noodzakelijk.
Bij Klaverblad staan we voor altijd snel en persoonlijk contact
en snelle schadeafhandeling.
Maar er is nog een goede reden om voor Klaverblad te kiezen.
Als trotste (hoofd)sponsor van SV Bedum doen we graag, samen met de leden, iets extra’s voor de club.

Al meer dan 40 jaar
dè expert in Scholma Print & Media is partner in de verzorging van drukwerk en de hieraan verbonden dienstverlening. Dat is net als
installatietechniek!
bij sport een gezond samenspel, vereist topfitte spelers en een
slimme strategie. Met tevreden klanten en supporters langs

Laat u vrijblijvend informeren
de lijn. Meer weten: www.scholma.nl; www.scholmaonline.nl;
ww.veeew.com
over onze servicedienst

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

Stationsweg 10, 9781 CH Bedum
T (050)301 3074  F (050) 301 5895  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53 6980 91

( 0 5 0 ) 3 0 1 3 0 7 4 - w w w. d i e t v o r s t . n l

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

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

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

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 balans 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!

Gezond leven
leuk maken

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 familiebedrijf, 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 agrariërs, transportbedrijven, loonbedrijven, aannemerij, industrie
en particulieren. ODN kenmerkt zich door optimale service
en snelle levering van kwalitatief hoogwaardige brandstoffen,
smeermiddelen en aanverwante producten, alsmede technische apparatuur (ISO-9002 gecertificeerd).

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

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

Olie Distributie
B.V.
i n
oNoord
l i e v o o
r z i e n i n g
Groningerweg 2
9781 TW Bedum
T: 050 301 60 36
T 050 301 60
36 ✦301
W www.odn.nl
F: 050
43 75
E: odn@odn.nl
I: www.odn.nl

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

Slagerij Kevin
Overtuinen 7
9802 BR Zuidhorn
T: 0594 50 51 03

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”.

ONE WAY
Grotestraat 15
9781 HA Bedum
T: 050 301 20 28
E: info@one-way.nl
I: www.one-way.nl

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

Al vijf jaar is Chris Slager met zijn makelaardij actief in Bedum
en omstreken. Met ruim twintig jaar ervaring in zijn vak en
door het plezier dat hij in zijn werk heeft, is Chris Slager Makelaardij 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, gevarieerd en gezond te laten eten. Ons assortiment is huisgemaakt. Kwaliteit van het beste vlees, met pure ingrediënten
en bereid met passie voor lekker. Vers vlees, fijne vleeswaren,
specialiteiten en ambachtelijke worstsoorten uit eigen worstmakerij. Voor een heerlijke maaltijd, wanneer u zelf uitgebreid
wilt koken, voor een tussendoortje of wanneer u visite krijgt.
Altijd vers, altijd van topkwaliteit en natuurlijk altijd lekker!

Olie Distributi

p e r s p e c t i e f

Landbouwmechanisatie
bedrijf Rutgers
Stedumerweg 3
9781 TV Bedum
T: 050 301 30 37
F: 050 301 55 89
E: ewold@rutgersmechanisatie.nl
I: www.rutgersmechanisatie.nl

Chris Slager Makelaardij
Molenweg 5
9781 GL Bedum
T: 050 820 09 35
E: info@chrisslagermakelaardij.nl
Thonny
Teerling
I: www.chrisslagermakelaardij.nl

Ontwerp :
Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60Ontwerp
x 244 :cm.
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp
Eerste ontwerp
Slagerij Teerling
De Vlijt 10B
9781 NR Bedum
T: 050 3014018
E: info@slagerijteerling.nl
W: www.slagerijteerling.nl
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Een belangrijke winkel in Koopcentrum De Scheve Toren in
Bedum is supermarkt PLUS. PLUS Bedum maakte onderdeel
uit van de landelijke organisatie. Sinds 1 december 2014 is de
vestiging overgegaan naar Jeroen Juch, die een ruime ervaring
in de supermarkt wereld heeft opgebouwd. Vanaf heden heet
de mooie vestiging in het centrum van Bedum dan ook PLUS
Jeroen Juch Bedum.

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

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

✔

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

E l e k t ro t e

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

Hoekstra is een moderne, bijzondere bakkerij. Met
chniek Bakkerij
een enorm assortiment brood, koek en banket en vele speci-

SaniCVtkaetierls
Duurzame e

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

✔

Elektrote

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

chniek

Sanleng iCVtkaeteirls
Aa

Duurzame en

=

Exterieur en
Interieur
schilderwerk

ergie

Glasservice

Wand- en
plafondafwerking

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl
tel. 06 - 23034003
techniek

techniek

ale, lekkere en authentieke producten voor ieder eetmoment.
Ons team met zeer enthousiaste en vriendelijke medewerkers, vakkundig door regelmatige scholing en opleiding, staat
voor u klaar!

nergie

Houtreparatie en
Deelvervanging

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 woning.

Onze mensen bestaan uit zeer gedreven en vakkundige vakmensen. Het streven van deze mensen is een optimaal eindElektro & Techniek

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.

Oude Dijk 19, 9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
Oude Dijk 19, 9781 Bl Bedum

=
techniek

techniek

| dart/poolbiljart/sport tV
Grandcafé Koning
Grandcafé Koning / Restaurant de Caenerij, twee horecagele| Verwarmd terras
| danscafé/liVe
muziek
oude GP
dijkBedum
19, 9781 bl bedum ● www.coolman.nl
dart/poolbiljart/sport
tV
Boterdiep ZZ 38, 9781
genheden
met elk een eigen ingang.
| Verwarmd terras
t (050) 3016025 ● f (050) 3010066
T: 050 301 37 58
| danscafé/liVe
muziek gerechten: EERLIJK - GEEN OPSMUK - MAAR KWALITEIT
Onze
F: 050 301 37 58
EN TOPPRODUCTEN; uitgegeten? In ons Grand café is dan
Elektro & Techniek
E: info@grandcafekoning.nl
nog plaats voor een heerlijk drankje in een opmerkelijke sfeer.
I: www.grandcafekoning.nl
Oude Dijk 19, 9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
Oude Dijk 19, 9781 Bl Bedum

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

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

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

Kamphuis Metaalwerken
Noordwolderweg 31b
9784 PA Noordwolde
T: 06 510 408 38
E: info@kamphuis-metaalwerken.nl
I: www.kamphuis-metaalwerken.nl
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H. Zijl Schilderwerken is een eenmanszaak met meer dan
17 jaar ervaring. Het werk bestaat grotendeels uit het onderhoudsschilderwerk 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 verkoopbegeleiding, aankoopbegeleiding, taxaties, vastgoedbeheer
en nieuwbouw. Persoonlijk contact, lokale betrokkenheid
en regionale binding zijn de kernwaarden van het kantoor.
Contactpersoon is Antal Veldsink, een jonge ambitieuze
makelaar die in staat is om u vakkundig de juiste weg te
wijzen in de onroerend goed markt en daarnaast volledig
ontzorgt bij de aan-en verkoop van onroerend goed. Vraag
een vrijblijvende waardebepaling aan via de vernieuwde
website www.dijkbelgamakelaardij.nl en laat u informeren.
Kamphuis Metaalwerken is een constructie-, las- en montagebedrijf gevestigd in het Groningse Noordwolde. Kamphuis
Metaalwerken is een jong bedrijf met veel ambitie, kwaliteit
en perfectie. Een goede samenwerking is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij zijn tevens lid van de Koninklijke Metaalunie.

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 verkrijgen. Bij Sporthuis Winsum staat klantvriendelijkheid, serviceverlening en persoonlijk advies hoog in het vaandel. Sporthuis
Winsum is ook aanbieder van de SV Bedum kledinglijn.

Sporthuis Winsum
Onderdendamsterweg 9
9951 EV Winsum
T: 0595 44 51 99
E: info@sporthuiswinsum.nl
I: www.sporthuiswinsum.nl

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

Stalman Zuidwolde
Boterdiep Oost Zijde 36b
9785 AC Zuidwolde
T: 050 301 10 62
I: www.garage-stalman.nl

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

Kids2b
De Vlijt 18
9781 NR Bedum
T: 050 301 37 57
I: www.kids2b.nl

Dak Montage Noord is het dakdekkersbedrijf uit Bedum, provincie Groningen. Wij zijn al 15 jaar actief als dakdekkers en
onderscheiden ons door een frisse vakkundige kijk op het vervaardigen van daken en het onderhouden van daken. Door jaren 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.

Dak Montage Noord
Industrieweg 37
9781 AC Bedum
T: 050 260 00 08
E: info@dakmontagenoord.nl
I: www.dakmontagenoord.nl

Bent u op zoek naar totale financiële ontzorging ? Informeer
dan bij Dijk & Belga, hypotheken, verzekeringen en financiële
dienstverlening. Wij bieden u een oplossing voor vraagstukken 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 zullen u voorlichten. Bedumer ondernemers met een no-nonsense
mentaliteit. Informeer naar de mogelijkheden.

Dijk & Belga
hypotheken, verzekeringen en
financiële dienstverlening
Molenweg 22
9781 GM Bedum
T: (050) 301 61 53
INSTALLATIETECHNIEK T: (050) 820 09 24
IN DE BREEDSTE
E: info@dijkbelga.nl
VAATSTRA BV INSTALLATIES
ZIN VAN HET WOORD.
I: www.dijkbelga.nl

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

HBakker Isolatie
Industrieweg 27C, 9781 AC Bedum
T: 06 51 57 84 59
E: info@hbakkerisolatie.nl
I: www.hbakkerisolatie.nl

Een sterk familiebedrijf sinds 1930 met een moderne bedrijfsvoering. 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 marketingkanalen zoals huis-aan-huis folders en ander drukwerk
tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van online marketing, wij verzorgen het graag voor u. Aan de basis van onze
manier van werken staat betrokkenheid: betrokkenheid bij onze
klanten, bij ons vakgebied en betrokkenheid binnen ons team.
De beste manier om wensen te vertalen in marketinguitingen
is door nauw verbonden te zijn met onze klanten. Dit doen we
met een ervaren team van ambitieuze marketeers.
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!

klimaat - en elektrotechniek,

rioleringsbeheer,

sanitair, loodgieterwerk,

zinkwerk en dakbedekkingen.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA BEDUM
TEL. 050 - 3012832

Vaatstra Installatietechniek
Verbindingsweg 19, 9781 DA Bedum
T: 050 301 28 32
E: vaatstra@vaatstra.nl
I: www.vaatstra.nl

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL



Problicity
Turftorenstraat 22
9712 BR Groningen
T: (050) 879 54 03
E: info@problicity.nl
I: www.problicity.nl

Hoeksemaprint
T: 06 55 88 27 75
E: info@hoeksemaprint.nl
I: www.hoeksemaprint.nl
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WEGWIJZER SV BEDUM
Secretariaat SV Bedum
Postbus 20, 9780 AA Bedum
E: secretaris@svbedum.nl
Sportcomplex
“Langs de Lijn”
Sportlaan 12, 9781 CL Bedum
Tel. 050-301 39 22
Social Media
Website: www.svbedum.nl
Twitter: twitter.com/svbedum
Facebook: facebook.com/svbedum
Instagram: instagram.com/svbedum
Dagelijks bestuur
Jan-Jur Timmer Voorzitter
Jelle Prins Secretaris
Vacature Penningmeester
Bestuursleden
Richard Ahlers Technische zaken
senioren & zaalvoetbal
André van Haag Accommodatie
Martin Broekmans Commerciële
Commissie
Jeugdcommissie
E: jeugd@svbedum.nl
Vincent Geerling Voorzitter
Chris Glastra van Loon AJC MO
Rigte Jan ten Kate AJC JO17-JO19
Tonnis van der Wijk AJC JO13-JO15
Marcel Smedeman AJC JO8-JO11
Kick Mulder Algemeen lid
Financiële commissie
Martine Beerends
Nico Schutter
Anita de Jager
Cees Kaspers Contributie
Toernooicommissie
E: toernooien@svbedum.nl
Vincent Geerling
Koos van den Berg
Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
Jesper Bonder
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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

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
Technische commissie
Richard Ahlers Voorzitter en bestuurslid Nico Schutter
senioren & zaalvoetbal.
Activiteitencommissie
Marjolein Smit
Technisch Hart Jeugdopleiding
Jelmer Meinardi Hoofd jeugdopleiding Evelien Bronsema
Irma Schuurman
Remy van der Wal Technisch jeugd
Coen Prins
coördinator
Patrick Venema
Duurt Stoppels Technisch jeugd
coördinator
Jeugdactiviteitencommissie
Vincent Geerling Coördinator jeugd
E: activiteiten_jeugd@svbedum.nl
opleiding
Caroline Kwant
Marcel Kuipers Coördinator jeugd
Bianca Bos
opleiding
Rianne de Blécourt
Corine Zeldenrust
Ondersteunende functies jeugd:
Ivan Landlust Coördinator jeugdkeepers
Klaverjascommissie
Henk Jullens Technisch coördinator
Jitze Medema
meidenvoetbal
Wim Oosterloo
Johan Hartsema
Wedstrijdsecretariaat
E: wedstrijdsecretariaat@svbedum.nl
Scheidsrechterscommissie
Tonnie Bonder Veldvoetbal
Rutger Bulthuis
Marcel Kuipers Zaalvoetbal
Ledenadministratie
E: ledenadministratie@svbedum.nl
Bas Damminga
Richard Klugkist
contactpersoon bezorging cluborgaan
Bas Damminga

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema

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

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes

Verzorging/sportmassage
Jochem Dijk
Koen Aalders

Coördinator zaterdagmorgendiensten
Geranda van der Ark

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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