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27e jaargang 2015 – nummer 2
Kopij voor de volgende Vrije Worp
moet binnen zijn voor:
1 juli 2015
Voorwoord:
De lente is alweer in volle gang. Jammer genoeg zit het zaalseizoen er weer op. Maar het
seizoen hebben we in stijl kunnen afsluiten want de heren senioren 1 en 2 zijn kampioen
geworden! Bij deze feliciteren wij beide teams met het behaalde resultaat! Maar er is nog
veel meer leuks gebeurd de laatste tijd. Dus lees snel de verschillende wedstrijdverslagen,
een verslag van het bedofeest en interessante nieuwtjes. Veel leesplezier.
Groetjes de redactie Rob, Laura, Lonne en Danjel
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Van het bestuur
Color Fun!: Doe mee en steun Bedo!
‘Color Fun!’, is een evenement dat op zaterdag 9 mei 2015
plaatsvindt. Er wordt een Color run georganiseerd die wordt
afgesloten met een spetterend kleurenfeest!
Globaal bestaan de dag en avond uit verschillende activiteiten. ’s
Middags vindt de run plaats. Je kunt kiezen voor een route van 5
kilometer of een route van 2,5 kilometer. Beide routes kunnen zowel
hardlopend of wandelen afgelegd worden. Ook zijn de routes
rolstoelvriendelijk. Na het sportgedeelte zorgt een goede muziekband
aansluitend voor een knallend feest! Deelnemers betalen €15,00 per persoon om deel te nemen aan
de run. Hiervan gaat €5,00 naar de vereniging waarvoor deze persoon meedoet. Op een heel
makkelijke manier kun je zo de clubkas spekken!
Er zijn al een aantal Bedo-ers die meedoen. Wil jij ook meedoen? Kijk voor meer informatie op de
website www.colorfunlaarbeek.nl. Dat is tevens de site waarop je je in kunt schrijven (via Ideal).
Inschrijven kan sinds 1 maart en is mogelijk tot en met 5 mei. Daarna is dit alleen nog mogelijk op de
dag zelf. Deelname kost dan €17,50.

Handbalmasterz
Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen lezen, heeft het Nederlands Handbal Verbond
(NHV) stappen genomen om de spelregelkennis bij spelers en begeleiders te vergroten. Om de kennis
van de spelregels te toetsen heeft het NHV het spelregelbewijs met ingang van 1 juli 2015 verplicht
gesteld.
De spelregeltest is verplicht vanaf 1 juli 2015 voor alle spelers/speelsters de A-jeugdleeftijd bereiken
en coaches en begeleiders bij wedstrijden vanaf de C-jeugd. Hoewel leden die vanaf 1 juli 2014 de
A-jeugdleeftijd hebben of seniorenleden vrijgesteld zijn (met uitzondering van coaches en
begeleiders), willen wij na de zomervakantie ook informatiebijeenkomsten organiseren voor onze
overige leden. Hierover zullen jullie binnenkort meer horen.
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Vrijwilligers gezocht!
Hulp gezocht (m/v)
Hallo leden en ouders van jeugdleden,
Langs deze weg wil ik jullie graag uitnodigen om iets te doen voor onze prachtige handbalclub. De
laatste 1,5 jaar zijn we bij voornamelijk de jeugd hard gegroeid. Iets waar we als club trots op mogen
zijn. Om deze groei goed te kunnen blijven begeleiden en in goede banen te leiden, moeten er op de
achtergrond veel zaken worden geregeld.
Op dit moment kunnen we gelukkig al rekenen op de hulp van veel vrijwilligers. Toch zijn er een
aantal belangrijke taken waarvoor we op dit moment op zoek naar versterking. Te weten:
- 1 x Secretaris: Je notuleert de bestuursvergaderingen (6 x per jaar), de algemene
ledenvergadering (1 x per jaar) en verzorgt de in- en uitgaande post. Gemiddeld genomen
heb je hier minder dan 1 uur per week voor nodig.
- 2 x Bestuurslid: je bent aanwezig bij de bestuursvergaderingen (6 x per jaar) en de algemene
ledenvergadering (1 x per jaar). Hierbij ben je verantwoordelijk voor 1 of 2 commissies
binnen de club. Bijvoorbeeld de activiteitencommissie, sponsorcommissie,
scheidsrechterscommissie of PR en redactie. Vooral voor de activiteitencommissie zoeken
we per direct extra handjes. Gemiddeld ben je hier 1 uur per week mee bezig, waarbij het
rondom activiteiten iets meer kan zijn. Je hoeft hiervoor dus ook geen kennis en ervaring met
handbal te hebben.
Daarnaast kunnen we altijd hulp gebruiken bij verschillende activiteiten en evenementen.
Dus ook al wil je maar af en toe helpen, laat het mij weten!
Wil jij je ook inzetten voor onze club, of heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met mij
via voorzitter@hvbedo.nl.
Hartelijke groet,
Rogier van Sambeek
Voorzitter HV Bedo
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Heren 1 kampioen!
Afgelopen zaterdag 11 april was het eindelijk zover: het eerste herenteam van Bedo kon, na een
aantal net te kort te zijn gekomen, kampioen worden van de 2e klasse en voor het eerst in de
geschiedenis van de club promoveren naar de 1e klasse.

Voor de wedstrijd was het verschil met nummer 2 DOS '80 uit Heesch 1 punt, er moest door Bedo
dus minimaal 1 punt gehaald worden, er van uit gaande dat DOS de punten mee zou nemen uit
Eersel.
De tegenstander waar dit tegen moest gebeuren was HVW uit Wanroij. Dit blijkt altijd een stugge
tegenstander te zijn waar de afgelopen jaren de nodige punten tegen zijn verloren.
Ondanks de redelijk makkelijk verlopen uitwedstrijd in Wanroij waren de heren toch op hun hoede.
De zenuwen zouden namelijk ook flink mee gaan tellen deze wedstrijd.
Het begin van de wedstrijd was echter geweldig, binnen 15 minuten waren er enkele prima aanvallen
gespeeld en de verdediging stond als een huis, waardoor er een 8-2 stand op het scorebord stond in
het voordeel van Bedo.
Daarna zakte de ploeg iets in en wist HVW terug te komen tot +/- 4 doelpunten verschil.
Vlak voor rust gaf Bedo nog wat extra gas en ging het rusten met 7 doelpunten verschil.
Na rust bleef het spelbeeld ongeveer hetzelfde, de ene keer liep Bedo een paar doelpunten uit, dan
kwam HVW weer een paar doelpunten terug, maar echt in gevaar kwamen de heren uit Beek en
Donk niet meer.
Het laatste kwartier werd door Bedo het tempo nog wat opgeschroefd en dat leverde nog enkele
fraaie aanvallen op, met als eindresultaat een duidelijke 35-23 overwinning!
Een mooie wedstrijd, ook voor het vele publiek dat op is komen dagen. Bedankt daarvoor! Ook een
volle tribune maakt dat het qua sfeer een echte kampioenswedstrijd is geworden!
Van de rest van de avond en de zondag daarna is geen verslag te maken, dat is te zien op de foto's
die ongetwijfeld uit zullen gaan lekken…
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Jarige
2 April
11 April
13 april
15 April
16 April

Floor Hageman
Bodrick Corven
Anne Biemans
Riva Bongers
Marijn de Brouwer

8 jaar
23 jaar
24 jaar
13 jaar
15 jaar

14 Mei
21 Mei
21 mei

Daan Manders
Timo van der Heijden
Eveline van der Heijden

26 jaar
17 jaar
17 jaar

Zet deze data in je agenda:
9 mei: Color fun Laarbeek
15, 16, 17 mei: Oktopus toernooi (18+)
5, 6, 7 Juni: Bedo jubileum kamp (hele vereniging)
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Oproep!!

REDACTIE LID GEZOCHT
Wij van de Vrije Worp redactie zijn weer op zoek naar versterking. Lonne van Dartel heeft
aangegeven te stoppen met de Vrije Worp omdat het helaas niet meer samen gaat met de drukte op
school. Dit vinden wij natuurlijk heel erg jammer en zijn daarom weer op zoek naar en nieuw redactie
lid.
Wat houdt het precies in:
We vergaderen 1 keer in de twee maanden. Dan wordt de inhoud van de aankomende Vrije Worp
bepaald. Vervolgens worden de taken verdeeld. Iemand is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de
tussenstanden en schema van de competitie, iemand anders zorgt voor de verslagen en weer iemand
anders schrijft de Wist je datjes etc.
Je bent er niet heel veel tijd aan kwijt en het is erg leuk als je iets voor de club wil betekenen. Je bent
altijd op de hoogte van wat zich binnen de vereniging afspeelt. Je verzamelt verslagen van Bedo
evenementen en wedstrijden en weet altijd als eerste wie je binnen de club moet feliciteren met zijn
of haar verjaardag ;-)
Lijkt dit je leuk of wil je meer informatie? Meld je dan bij Danjel, Rob of Laura.
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Lieverdje

Naam: Lonne van Dartel
Leeftijd: 15 jaar
Team: dames A

1. Hoelang zit je al bij Bedo en hoe ben je er terechtgekomen?
Ik handbal al ongeveer 5 jaar, en ik ben erbij gekomen door mijn broer en zusje.
2. Wat vind je het leukste?
Wedstrijden handballen en de f-jeugd trainen
3. Wat vind je minder leuk en wat zou je veranderen?
Dat wij geen veldcompetitie doen.
4. Waar speel je het liefst?
Ik speel het liefst op de cirkel
5. Hoe gaat het in de competitie?
Dit jaar ging het erg goed! We hebben 7 wedstrijden gewonnen en we zijn voor het eerst niet laatste
geworden maar we zijn op de 6e plek geëindigd.
6. Heb je nog andere hobby’s naast handballen bij Bedo?
Nee
7. Op welke school zit je en wat voor opleiding doe je?
Ik doe VWO op het sleutelbosch in Gemert.
8. Wat wil je later worden?
Ik wil graag verloskundige worden
9. Hoe zie je jezelf over 10 jaar?
Werkend als verloskundige en gelukkig getrouwd
10. Wat zou je doen met een miljoen?
Een mooie reis maken en gaan shoppen in hele dure winkels
11. Wat is je grootste wens?
Gezond blijven en lang leven
12. Wat is je grootste angst?
Spinnen, muizen, ratten.
13. Waar mogen we je ’s nachts voor wakker maken?
Een goed feestje!
14. Omschrijf jezelf in 3 woorden..
Spontaan, behulpzaam en sportief
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15. Wat zou je doen als je een dag een jongen was?
Op de bank hangen en voetbal kijken met een kratje bier.
16. Wat is je grootste blunder?
Mama zeggen tegen de lerares
17. Waar heb je een hekel aan?
School
18. Met wie van Bedo zou je wel eens een beschuitje willen eten??
Met alle lieve meiden van de dames A
19. Vraag van het vorige lieverdje Raoul: kampioen worden of beker winnen?
Kampioen worden
20. Verzin een vraag voor het volgende Lieverdje:
Tegen welk team van BEDO zou je met jou team wel is een wedstrijd willen spelen?
21.


















Wie of wat is je favoriete:
Eten: gehaktballen in tomatensaus
Drinken: cola
Muziek: top 40
Kleding: spijkerbroek met shirt
Snoep: zure matjes
Broodbeleg: vlokken en boterhammenworst
Film: fast & furious 7
Tv-programma: gtst
Bloem: roos
Kleur: licht blauw
Handballer: /
Worp: sprongschot
Voetbalclub: PSV
Tandpasta: oral-B
Vakantieland: Aruba
Vriend: luc
Vriendin: /

Wil je nog iets kwijt??
Ik wens iedereen alvast een fijne zomervakantie!!

… bedankt! Veel succes op school en in de verdere competitie!
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Eindstanden
competitie
Heren senioren 1

Heren senioren 2

Heren senioren 3
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Dames senioren

Heren A-Jeugd

Dames A-Jeugd
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Gemengde C-Jeugd
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Van alles wat…
Verslag van de wedstrijd tachos - bedo dames A: 10 -11
Voor onze laatste uitwedstrijd naar Waalwijk vertrokken we bijna op tijd vanaf de heuvelplein!!
Daar aangekomen bleek de huidige wedstrijd uitgelopen te zijn, zodat we goed konden warmlopen
en een kleine bespreking konden doen .
De dames waren vandaag maar met 7 aanwezig dus kon het een zware pot worden zonder wissels.
Maar na een nerveus begin van beide kanten barste de wedstrijd los ( 1-0 na 15min.) We konden de
schade beperken tot de rust 5-3 achter. Na een korte pauze gingen de meiden er voor. Verdedigend
uitstekend en aanvallend naar vermogen gingen we over tachos heen. De laatste minuten werd er
VERDEDIGD met lijf en leden.
Dit alles resulteerde in een prachtige overwinning, mede door een tomeloze inzet van het hele team.
Klasse dames!
Een trotse coach.

Bedofeest was een success!
Op 21 februari j.l. vond het jaarlijkse Bedofeest plaats. Organisatoren Stefan en Rob hadden gelukkig
nog een handbalvrij weekend kunnen vinden. Rond 8 uur verzamelden alle Bedo leden zich bij Dave
van de Burgt. Zodra iedereen binnen was werd iedereen in groepen verdeeld waarna werd begonnen
met de pubquiz. Alle denkbare thema’s kwamen aan bod. Van muziek, tot politiek, geografie en
breinbrekers, alles kwam voorbij. De teams bogen zich over moeilijke en minder moeilijke vragen.
Het was een leuke, gevarieerde quiz en iedereen deed goed zijn/haar best om de meeste vragen
goed te hebben. Nadat alle rondes waren geweest werden de antwoorden gecontroleerd. Het team
van Marcel, Daan, Esther, Suzan en Mark bleek het erg goed gedaan te hebben en waren winnaar
van deze Bedo pubquiz. Hierna werd er door de aanwezigen nog flink wat drankjes en hapjes
genuttigd tot in de late uurtjes. Moe maar voldaan vertrokken de Bedo leden weer richting huis. Wij
kijken alweer uit naar het volgende Bedofeest!
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Nieuwe samenwerking
Handbalvereniging BEDO is sinds kort een samenwerkingsverband aangegaan met Fysiotherapie en
Training Kemps-Rijf. Deze heeft een aantal specialisaties in huis met de daarbij behorende hoog
opgeleide (master) fysiotherapeuten. Een van die specialisaties is sportfysiotherapie. Een aantal
sportverenigingen maakt al gebruik van speciale spreekuren die toegankelijk zijn voor iedereen en
zijn GRATIS! Sedert kort kunnen ook de leden van Handbalvereniging BEDO gebruik maken van
deze faciliteit.
Wat is sportfysiotherapie?
Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse
handelingen te kunnen verrichten, gaat de sportfysiotherapeut vaak nog een stap verder. Hij krijgt
doorgaans te maken met mensen die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook graag hun sport
als hobby willen beoefenen.
Ook fanatieke sporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen worden veel gezien.
Daarnaast ziet de sportfysiotherapeut in zijn praktijk andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen
en kinderen, waarbij sport juist wordt ingezet als onderdeel van de therapie. Denk hierbij aan
hart/long-revalidatie.
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Wist je dat…
- De zaalcompetitie alweer voorbij is
- Bedo twee kampioenschappen in de wacht heeft weten te slepen
- Heren 1 en 2 op de eerste plaats zijn geëindigd
- Heren 1 hierdoor ook nog eens geschiedenis schrijft door te promoveren naar de 1 e klasse
- Wij hen van harte feliciteren
- Rogier een huishoudelijk reglement heeft opgesteld
- Dit op de Bedosite te vinden is voor eenieder die geïnteresseerd is
- De notulen van de jaarvergadering ook opvraagbaar zijn via voorzitter@hvbedo.nl
- Er in deze vrije worp een aantal belangrijke data staan
- Color fun op 9 mei plaatsvindt
- Wij hopen dat veel mensen zich aanmelden om bij dit leuke evenement te zijn
- Dit een erg leuke gelegenheid is om de clubkas te sponsoren
- Bedo nog steeds vrijwilligers zoekt voor de club
- Het aantal leden blijft groeien en we alle hulp kunnen gebruiken
- Ook moeten er nog steeds plaatsen in het bestuur opgevuld worden
- De redactie van de Vrije worp ook weer opzoek is naar een nieuw lid
- Je in deze Vrije Worp kunt lezen hoe je je hiervoor allemaal kunt opgeven
- De dames senioren op 12 maart de kwartfinale van de bekercompetitie gespeeld hebben
- Ze helaas het onderspit delfden tegen de Sprint in Deurne
- De heren 1 op 29 april de halve finale van de beker tegen Aristos hebben gespeeld
- De uitslag 20-30 was in het voordeel van Aristos
- Wij toch erg trots op hen zijn voor het behalen van de halve finale!
- De veldcompetitie van start is gegaan op 19 april
- De Heren C jeugd als enige team van Bedo meedoet aan deze competitie
- Wij hen veel succes en plezier wensen met de wedstrijden
- Er ook weer baby nieuws is!
- Jolanda de Groot oma is geworden van een prachtige kleindochter
- Laura van Kesteren bevallen is van Anna
- Wij Laura en Thijs veel geluk wensen met de geboorte van hun dochter
- Over een paar weken het Bedo jubileumkamp gaat plaatsvinden
- De Dames A bijna allemaal mee op kamp gaan!!
- … en Jan Klok ook!!
- Jan Vogels zijn rijbewijs behaald heeft
- Wij hem veel veilige kilometers toewensen
- Mari hersteld is van zijn operatie
- Wij hem gemist hebben en blij zijn dat hij weer terug is
- Er een NHV nieuwsbrief is waar je je op kunt abonneren
- Hier veel leuke en interessante artikelen in staan uit de handbalwereld
- Twee teams van het scholenhandbaltoernooi deelnemen aan de regiofinales van Brabant
- Dit het meidenteam van de Bernadetteschool is en het jongensteam van de Raagten
- Deze wedstrijden op 9 mei in Dongen plaatsvinden
- Wij weer gaan afsluiten met deze Vrije Worp
Tot de volgende keer!
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