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Van het bestuurslid jeugdzaken, 
 
Nu het seizoen een aantal weken oud is, draaien alle teams op volle toeren. Wat is het prachtig om te zien 
hoe de jeugdteams op zaterdag hun wedstrijden spelen en gecoacht worden door enthousiaste leiders en 
trainers. De positieve sfeer wordt daarbij compleet gemaakt met ouders, opa’s en oma’s , broertjes en zusjes 
en belangstellenden langs de lijn.  
 
Ook op het trainingsveld, waar de Bengels op zaterdagmorgen trainen, is die sfeer te proeven! De resultaten 
van de jeugdteams zijn wisselend, maar plezier is bij iedereen te bespeuren. En wat kun je trots zijn als F of E 
junior als je de wedstrijd met grote cijfers verliest maar je penalty na die tijd wel scoort! Het enthousiasme is 

ook overgebracht op een aantal 
kinderen dat aan het begin van het 
seizoen nog niet voetbalde. Heel goed, 
want de afgelopen tijd hebben we m.n. 
bij de E-jeugd veel nieuwe leden mogen 
begroeten. Met als gevolg dat de teams 
behoorlijk vollopen. Een luxe 
probleem….. 
 
Na goed overleg tussen de technische 

commissie, de jeugdcommissie, trainers en leiders is besloten om op dit moment één jongen van E4 naar E3 
over te laten stappen en verder de teams onveranderd te laten tot de winsterstop. Concreet betekent dit dat er 
voor de zaalcompetitie vijf E-teams worden gemaakt die de zaalcompetitie gaan spelen en daarna met 
hetzelfde team doorgaan in de voorjaarscompetitie op het veld. 
 
Tot slot is het goed om te noemen dat het herfstweer dat voor de deur staat het minder vanzelfsprekend 
maakt dat er elke zaterdag gespeeld kan worden. Indien nodig worden de velden op Sportpark Noord-West 
zaterdagsmorgens gekeurd. Mochten er (jeugd)wedstrijden worden afgelast, dan is dat zichtbaar op de 
homepage van Fit Boys onder het kopje ‘Programma en uitslagen’. Voor de uitwedstrijden is het verstandig 
om de website van de tegenstander in de gaten te houden.  
 
Annemieke Westra 
Voorzitter Jeugdzaken 
 
 
 
 

mailto:secretaris@fitboys.nl
http://www.fitboys.nl/
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VAN HET BESTUUR 

Diensten voor zaterdag 11 oktober 2014  
Jeugdbestuurslid van dienst 
Ruben Schutten 
Bestuurslid van dienst  
Carl Nortier & Ab Sanders 
Gastdame 
Ingrid Snippe 
 
Diensten voor zaterdag 18 oktober 2014  
Jeugdbestuurslid van dienst 
Annemieke Westra 
Bestuurslid van dienst  
Johan  Boer 
Gastdame 
NVT 
 

Kantine- en Keukendienst  

Woensdag 08 
oktober 

18.30 uur tot 23.00 
uur Kantine Wim Visser & Annelotte Hilhorst (VR1) 

Zaterdag 11 
oktober 

08.00 uur tot 13.00 
uur Kantine  

Klaas Brouwer, Kelly v/d Velde &  
Leola Metzemaekers (VR1) 

 
13.00 uur tot 18.30 
uur Kantine Ben Saadhoff & Rudie Bos 

 
14.00 uur tot 18.00 
uur Keuken Hiske Anja Molema & Hilde Hoiting 

Maandag 13 
oktober 

18.30 uur tot 23.00 
uur Kantine Ab Bening & Martin Datema (1

e
) 

Woensdag 15 
oktober 

18.30 uur tot 23.00 
uur Kantine Jan Stevens & Jos Gerding (1

e
) 

Zaterdag 18 
oktober 

08.00 uur tot 13.00 
uur Kantine  Henk Oving, Robin Eising & Ruud Seubring (1

e
) 

 
13.00 uur tot 18.30 
uur Kantine Ronald Leunge & Gabor Stolp 

 
14.00 uur tot 18.00 
uur Keuken Marianne Verwayen & Dominique Verwayen 

Maandag 20 
Oktober 

18.30 uur tot 23.00 
uur Kantine Auke Oosting & Niels Turkstra (2

de
) 

Woensdag 22 
oktober 

18.30 uur tot 23.00 
uur Kantine Martin Hoiting & Jeroen Loovers (2

de
) 

Zaterdag 25 
oktober 

08.00 uur tot 13.00 
uur Kantine  Arie Gerding, Arjan Luchies & Arjan  Scheper (2

de
) 

 
13.00 uur tot 18.30 
uur Kantine Albert Oosting & Sjoerd Ribberink 

 
14.00 uur tot 18.00 
uur Keuken Marjan v/d Vecht & Ingrid Nagel 

 
 

 

Dit clubblad is voor twee weken!! 
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Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 

Datum: Donderdag  23 oktober 2014  
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West 

 

Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Goedkeuring notulen: 

 Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2013 

 Extra Algemene Ledenvergadering 20 februari 2014 

4. Jaarverslagen 

 Goedkeuring jaarverslag 2013-2014 zoals in het clubblad gepubliceerd 

 Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring 

 Jaarverslag Jeugd Commissie door: Annemieke Westra 

5. Financiën 

 Exploitatieoverzicht 

 Begroting 2014-2015 

 Vaststellen contributie 

 Verslag kascommissie (door: Fedde Boerhof, Carl Drenth en Ria de Vries (Res.)) 

 Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Seizoen 2014-2015 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

De stukken, alsmede de jaarverslagen liggen in de kantine. 

Namens het bestuur van c.v.v. Fit Boys, 

Martin Willekes (Secretaris) 

 

Voorlopig 
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Jaarverslag van CVV Fit Boys 2013-2014 

Het seizoen 2013-2014 is weer ten einde en we zijn inmiddels al aan het nieuwe 

seizoen begonnen. Niet alleen is terugkijken op het afgelopen seizoen volgens onze 

statuten een verplichting, maar geeft ook een mooi overzicht wat er allemaal is gebeurd 

in één jaar. Dit jaarverslag in een samenvatting van het afgelopen seizoen er is getracht 

om de belangrijkste feiten en gebeurtenissen vast te leggen, zonder de bedoeling te 

hebben volledigheid na te streven. 

Sportief hebben we een wisselend jaar gehad. Een aantal jeugdelftallen heeft hun 

periode weer kunnen afsluiten met een kampioenschap.  Helaas wist het 1e elftal zich niet te kwalificeren voor de 

nacompetitie. Met het afsluiten van de competitie namen we ook afscheid van trainer Frens Waninge, die na 4 seizoenen 

is gestopt. Van het 1e elftal namen we ook afscheid van de spelers: Mark Seubring, Jeroen Boelen en Ronald van 

Waardhuizen. Succes was er voor de meisjes en de vrouwen. Voor de vierde keer organiseerde wij een 

zaalvoetbaltoernooi voor vrouwen, dit was een groot succes. Behaalde de VR1 de halve finale van de bekercompetitie, 

wonnen de naaldhakken-cup en werden zij 1e tijdens de sportweek Beilen. Onze MB1 won overtuigend en zonder 

verliespartij het prestigieuze  ACV-MB1-toernooi en sloot het seizoen af met een kampioenschap. 

In de zaal werd FIT Boys 5 kampioen, van harte gefeliciteerd.  

Uit het financieel jaarverslag blijkt dat Fit Boys nog steeds een gezond draaiende vereniging is. De jaarlijkse TT actie heeft 

dit jaar weer een recordopbrengst opgeleverd. De geraniumactie was er dit jaar ook weer. Met een andere aanpak dan 

voorgaande jaren. Deze Geraniumactie is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. De tulbandenactie bracht 

wel weer een aardig centje in de kas. Verder hebben wij dit jaar voor de 2e keer in successie de sportdag van GGZ 

gefaciliteerd. Natuurlijk vergeten we de inzet van alle vrijwilligers bij al deze activiteiten niet. Het bestuur bedankt iedereen 

die zich tijdens al deze activiteiten heeft ingezet, want dit houdt in dat er weer extra dingen kunnen worden gedaan voor 

de club. 

Bestuurlijk is er het afgelopen seizoen ook veel gebeurd, onze bestuursstructuur is aangepast en vereenvoudigd. Met 

deze wijziging is het bestuur afgeslankt en gaat meer werken met commissies. Inmiddels zijn bijna alle vacatures voor de 

commissies ingevuld. Daarvoor natuurlijk dank aan onze leden die zich willen inzetten voor onze vereniging. Tijdens de 

extra algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden en zijn er voor een aantal 

posten nieuwe bestuursleden benoemd. Sander Stegehuis is penningmeester, Johan Boer is Algemeen Adjunct en 

Annemieke Westra is bestuurslid jeugdzaken geworden.   

Het afgelopen hebben we een goede samenwerking ervaren met het bestuur van vv Beilen. Op verschillende niveaus 

hebben we hierdoor goede resultaten behaald. Zo was de voetbalclinic voor dames en meisjes door de dames van sc 

Heerenveen een doorslaand succes. Door gezamenlijke onderhandeling met de verschillende bierbrouwers hebben we 

een uitstekende overeenkomst afgesloten met de Heineken Bierbrouwerij. Dit geeft een groot financieel voordeel voor 

beide verenigingen.  

Als bestuur zijn we het afgelopen seizoen ook veel in debat geweest met de gemeente. In aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen is er een politiek sportdebat geweest onder leiding van Henk ten Oever. Als vereniging 

blijven we bij de gemeente onze situatie op het sportpark onder de aandacht brengen. We zijn in gesprek over de 

veiligheid, bereikbaarheid en de natte voeten. Het komende seizoen gaan we hierover met de nieuwe wethouder verder in 

gesprek.   

De Praalwagen van FIT Boys had tijdens de Lanijto veel bekijks.  
Met man en macht hadden diverse leden van onze vereniging gewerkt aan deze Praalwagen. Het resultaat mocht er dan 
ook zijn. Een eenvoudige wagen met mooie details, zoals de voetstappen van vele leden op de zijkant van de wagen en 
op de wagen stonden onze meiden! 

Veiligheid op ons Sportpark is een belangrijk aspect en krijgt steeds meer aandacht. Zo hebben wij al geruime tijd AED op 
ons Sportpark. Hoe belangrijk AED kan zijn bleek in mei van dit jaar toen Jan Berend de Boer tijden een uitwedstrijd tegen 
vv Niekerk plotseling niet goed werd. Door een adequate reactie van de vrijwilligers was de AED binnen 2 minuten op het 
veld, werd er met de reanimatie gestart en kregen ze nog voor de ambulance arriveerde zijn hartslag weer op gang. Dat 
deze gebeurtenis bij een ieder in het geheugen gegrift staat moge duidelijk zijn.    
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In memoriam. 

Helaas hebben het afgelopen seizoen ook weer te maken gehad met verlies van leden, oud leden,  vrijwilligers en 
dierbaren van onze (oud) leden. Onze gedachte gaan uit naar allen die een dierbare hebben verloren. Ter nagedachtenis 
aan hen die van ons heengingen: 

Woorden zullen nooit in staat zijn 
gevoelens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn 

Er zullen ook nooit genoeg woorden voor zijn…….. 

DE VERENIGING DAT ZIJN WIJ MET ELKAAR!!!!! 

Inmiddels is de competitie weer van start gegaan. Dit seizoen zijn we met vier heren senioren teams van start gegaan in 
plaats van vijf. Sommige teams hebben een andere trainer en/of zijn van samenstelling veranderd. De eerste 
overwinningen en nederlagen staan alweer in de boeken bijgeschreven. Het bestuur wenst alle teams niet alleen een 
sportief seizoen, maar ook veel plezier toe en hoopt dat de spelvreugde, sportiviteit en Respect voor elkaar en onze 
tegenstanders de boventoon zullen voeren. 

Het bestuur van Fit Boys 

Jaarverslag Financiën seizoen 2013-2014 
 
 

Het seizoen hebben we net als afgelopen jaren weer positief af weten te sluiten. Een 
belangrijke verandering heeft halverwege het seizoen plaatsgevonden, namelijk het 
wijzigen van de penningmeester. Brigitte van der Holst heeft deze taak overgedragen aan 
Sander Stegehuis. In de extra ledenvergadering in februari hebben de leden Brigitte 
bedankt voor de goede bewaking van de financiën in de afgelopen jaren. 
 
Het seizoen 2013-2014 stond onder andere in het teken van het vinden van sponsors door 
een groot aantal aflopende sponsorcontracten per seizoen 2014-2015 en de 

voorbereidingen van het nieuwe tenue en de bijbehorende kledinglijn. De sponsorcommissie, welke inmiddels onder 
leiding staat van Peter Raven, is zeer tevreden over het vinden van een nieuwe hoofdsponsor in Raven Advies en over 
het feit dat voor bijna ieder team een sponsor is gevonden. We zijn de sponsors hier zeer dankbaar voor. 
 
Na het eenduidig vaststellen van het c.v.v. Fit Boys logo door het bestuur heeft de kledingcommissie een nieuw ontwerp 
voor het tenue voorgesteld. Na goedkeuring is voor het eind van het seizoen een overeenkomst gesloten met Combisport 
over een nieuw tenue en een nieuwe kledinglijn. Anders dan voorgaande jaren is deze kledinglijn vanaf volgend seizoen in 
de winkel van Combisport te verkrijgen. Tevens krijgen leden bij hun aankoop korting in de winkel. Het nieuwe tenue wordt 
volgend seizoen geïntroduceerd. 
 
Een bijzondere activiteit dit seizoen was het 60 jarig jubileum van de club. De commissie heeft het met de vele vrijwilligers 
mogelijk gemaakt om er een geslaagd evenement van te maken en heeft het financieel ook positief af weten te sluiten. 
 
Daarnaast is een belangrijke inkomstenbron de Vrienden van c.v.v. Fit Boys. Enkele jaren geleden is deze commissie 
nieuw leven ingeblazen en hebben vanaf eind dit seizoen een nieuwe voorzitter gevonden in Mark Seubring. De 
opbrengst van de Vrienden komt hoofdzakelijk ten goede van de jeugd. Andere belangrijke inkomstenbronnen naast de 
contributie en de kantineopbrengst zijn de TT actie, de tulbandenactie, de geraniumactie, de Poiesz actie, de tentverhuur 
en niet te vergeten de besparing op de kosten van onderhoud door de inzet van de donderdagochtendploeg. Een 
bijzonder welkome activiteit is daarnaast de GGZ dag. Naast een mooie dag voor GGZ, levert het de club een mooie 
opbrengt op. 
 
De exacte cijfers zullen op de ledenvergadering besproken worden. 
 
Wij verwachten volgend jaar weer een gezellig, sportief en financieel positief seizoen met elkaar te kunnen hebben! 
 
Sander Stegehuis 
Penningmeester 
 

Dit clubblad is voor twee weken!! 
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Jaarverslag jeugdcommissie 2013-2014 

 
De jeugdcommissie (JC) van CVV Fit Boys start in augustus met  acht enthousiaste vrijwilligers. De taakverdeling is als 
volgt: 
Douwe Visser   voorzitter 
Annemieke Westra  secretaris 
Ruben Schutten  wedstijdsecretaris jeugd 
Jos Gerding   coördinator A- en B jeugd 
Tim Seubring   coördinator C jeugd 
Aard Zuring   coördinator D jeugd 
Bert Westerhof  coördinator E jeugd 
Erik Bos   coördinator F jeugd en Bengels 
 
Overleg 

De leden van de jeugdcommissie (JC)  kwamen elke derde donderdag van de maand bij elkaar om de lopende zaken 
te bespreken. Vast onderdeel van de agenda was het punt ‘technische zaken’. Samen met een lid van de technische 
commissie werden alle lopende jeugdzaken op elkaar afgestemd.  
De voorzitter van de JC nam n.a.v. de vergaderingen evt. bespreekpunten mee naar het bestuur. Andersom werden er 
ook bespreekpunten n.a.v. bestuursvergaderingen in de JC besproken. 
 
Coördinatoren 

De coördinatoren hebben er ook dit seizoen weer voor gezorgd dat alle jeugdteams werden voorzien van leiders. Deze 
leiders hebben, samen met de trainers, een belangrijke rol in de begeleiding van de jeugd tijdens de wedstrijden. De 
coördinatoren dienen als aanspreekpunt voor deze leiders.  
 
Competitie 

De jeugd heeft in het na- en voorjaar deel kunnen nemen aan de veldcompetitie. In de winterstop namen de teams 
deel aan de zaalcompetitie van de KNVB of de zaalcompetitie in Wijster. 
Alle teams hebben met veel plezier kunnen voetbal en de resultaten waren wisselend. M.n. de zaalcompetitie in 
Wijster leverde veel kampioenen op. Zij zijn in maart gehuldigd door de JC. Een medaille, patat en drinken en een 
‘ereronde’ over het hoofdveld maakten de kampioenschappen onvergetelijk. 
 
Bengels 

Het afgelopen seizoen startten de Bengels met een klein aantal kinderen. Maar mede door de enthousiaste trainers 
van deze kinderen die op jonge leeftijd kennis maken met voetbal, groeide de groep flink. 
 
Tulbandenactie 

In december heeft de JC de jaarlijkse tulbandenactie georganiseerd. Met de geweldige inzet van de jeugd, leiders en 
ouders is deze actie zeer geslaagd te noemen. 

 
Communicatie en afstemming 

Een goede organisatie valt en staat met goede communicatie. Het afgelopen jaar zijn binnen de JC afspraken gemaakt 
om de communicatie te optimaliseren. 
Daaruit voortvloeiend is de organisatie van een gezamenlijke informatieavond aan het begin van het nieuwe seizoen 
voor leiders en trainers, georganiseerd door de TC en JC, ontstaan.  
Een goed vervolg op de informatieavond voor ouders van de F jeugd die voor het eerst in augustus 2013 heeft 
plaatsgevonden. 
 
Bezetting 

Na de aanpassing van de bestuursstructuur heeft Annemieke Westra het voorzitterschap overgenomen van Douwe 
Visser. Daarmee werd de functie van secretaris vacant. In de persoon van Gerald Haandrikman is een goede 
vervanger gevonden. Douwe Visser is als lid actief gebleven bij de JC wat een welkome aanvulling is met al zijn 
ervaring die hij heeft binnen de jeugdcommissie. 
Aan het eind van het seizoen hebben we afscheid genomen van Bert Westerhof. Martin Hoiting heeft zijn plaats 
ingenomen als coördinator van de F jeugd en Bengels. Erik Bos is doorgeschoven als coördinator van de E jeugd. 
 
 
Door de samenwerking en positieve inzet van de kinderen, trainers, leiders en ouders kijkt de JC terug op een zeer 
geslaagd seizoen. We willen iedereen daar dan ook hartelijk voor bedanken! 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Annemieke Westra 
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Jaarverslag Technische commissie seizoen 2013-3014 
 
De technische commissie bestaat aan het begin van het seizoen uit 5 personen en in het voorjaar is Marianne Brockhus-
Verwayen er bijgekomen. 
Taakverdeling TC leden: 

 Ruud Seubring voor de F en E junioren 

 Aljon Stahlmecke voor de D en C junioren 

 Erik Jan de Jonge voor de B en A junioren 

 Arjan Luchies voor de senioren 

 Albert Seubring voor de senioren 

 Marianne Brockhus-Verwayen voor de meisjes en de dames 
 
Senioren veld 

 Het 1
e
 elftal deed eerst goed mee om de 2

e
 plaats maar aan het eind van het seizoen gingen de laatste 4 

wedstrijden verloren en hierdoor werd de nacompetitie gemist. 

 Ons 2
e
 elftal heeft het hele seizoen gestreden om niet te degraderen maar helaas bleek dit niet voldoende en zijn 

ze gedegradeerd naar de res 3
e
 klasse. 

 Het 3
e
 speelde een degelijk seizoen en kon goed meekomen in de res 3

e
 klasse. De leiders Wout Flokstra en 

Dylyp Dijkema zijn aan het eind van het seizoen gestopt. Jongens nogmaals hartelijk bedankt. 

 Het 4
e
 elftal deed lang mee om het kampioensschap maar aan het eind van het seizoen kwam men net tekort.  

Berjon Groenink is ook na vele jaren als leider te zijn geweest gestopt als leider en ook Berjon dank hiervoor. 

 Ons 5
e
 elftal draaide ook dit seizoen weer mee in de kopgroep en men kan terugzien op een goed seizoen. Wel 

was een grote puzzel voor de leiders om elke zaterdag weer voldoende spelers te krijgen wat tot gevolg had dat 
er regelmatig een wedstrijd verplaatst moest worden wat niet altijd even plezierig was. 

 De dames hadden een prima seizoen en in de bekercompetitie werd zelfs de halve finale gehaald. 
 
Senioren zaal 
We begonnen het zaalseizoen met 5 teams maar in het voorjaar hebben we helaas ons 1

e
 zaalteam(de westerborkers) 

terug moeten trekken uit de competitie vanwege personele problemen. 
De resultaten waren wisselend maar het 5

e
  deed het erg goed en behaalde het kampioensschap in hun klasse. 

 
De TC senioren hebben periodiek overleg met de trainers en leiders van alle senioren teams. 
Halverwege het seizoen is in goed gezamenlijk overleg besloten om na 4 jaar het contract van Frens Waninge niet te 
verlengen. Er is een vacature opgesteld voor een hoofdtrainer en  36  personen hebben hierop gesolliciteerd.  Na selectie 
zijn er 6 uitgenodigd voor een gesprek. Voor het nieuwe seizoen is Ronald Bosma de nieuwe hoofdtrainer van Fit Boys. 
Het contract met Aaldert Hendriks als trainer van de 2

e
 selectie wordt voor een jaar verlengd. 

Voor Fit Boys VR1 wordt Edwin Roijinga de nieuwe trainer. 
Aan het eind van het seizoen worden ieder jaar weer de selecties samengesteld voor het nieuwe seizoen in overleg met 
de trainers en begeleiders en worden dan doorgegeven aan de knvb. Helaas hebben we moeten besluiten om voor het 
komende seizoen terug te gaan naar 4 senioren teams. 
 
Jeugd 
De jeugd TC heeft ook dit seizoen weer veel moeite moeten doen om voldoende jeugdtrainers aan te stellen maar aan het 
begin van het seizoen stond voor ieder team weer een trainer. Ze werken volgens het jeugdbeleidsplan en worden 
ondersteund door de mentoren. In januari zijn er functionering gesprekken met de trainers. 
Ook worden er trainersbijeenkomsten georganiseerd waarbij een voorbeeld training wordt gegeven en besproken. 
Er is periodiek overleg tussen de mentoren en de trainers waarbij ook iemand van de TC aanwezig is. Bij de 
Jeugdcommissie vergadering is er een TC lid jeugd aanwezig. Ook worden de trainingsroosters opgesteld voor veld en 
zaal.  
 
Technisch jeugdcoördinator 
Per 1 januari is Arend van der Giezen aangenomen als technisch jeugdcoördinator. Arend gaat o.a. voetbaltechnische 
ondersteuning geven aan de jeugdtrainers, ontwikkelen en bewaken van het voetbaltechnisch beleid, oefenstof aanreiken 
aan de trainers,  bezoekt de trainingen en wedstrijden, heeft overleg met de trainers en is ook aanwezig bij de 
functionering gesprekken van de trainers. Dit allemaal om de trainers beter te laten functioneren zodat de jeugd tot betere 
resultaten kunnen komen en met veel plezier bij Fit Boys voetballen. 
 
Algemeen 
De 6 TC leden komen elke maand bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Er worden inbreng punten meegenomen 
naar het hoofdbestuur, jeugdbestuur en indien nodig het stichtingsbestuur. 
Aan het eind van het seizoen hebben we afscheid genomen van Arjan Luchies die tijd vrij moest maken voor een studie. 
Arjan nogmaals van harte bedankt. Een opvolger was snel gevonden in de naam van Arjan Schepel. Arjan welkom.  
 
Bij deze  willen we de trainers, leiders, jeugdtrainers, jeugdleiders, mentoren, materiaalmensen, scheidsrechters en verder 
iedereen die er aan meegewerkt hebben om de voetballers met plezier te laten voetballen bedanken voor hun inzet in  het 
afgelopen seizoen. 
 
Namens de TC, 
Albert Seubring. 
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Van het scheidsrechtersfront 131, 
 
En…….de scheidsrechter nog een hand gegeven afgelopen zaterdag…….en haar of hem bedankt voor het 
leiden van de wedstrijd? Of toch weer vergeten, al dan niet bewust? Gelukkig staat het komende weekend 
nog steeds in het teken van de scheidsrechter! En de weken erna natuurlijk ook niet vergeten. 
Aankomende vrijdagavond  krijgen onze FIT Boys scheidsrechters een nieuw tenue uitgereikt. Een stukje 

waardering vanuit de vereniging (in het bijzonder de club van 50!) voor 
de vrouwen en mannen in het zwart (in dit geval paars). Zaterdag a.s. 
zijn ze dus voor het eerst te bewonderen in het nieuwe tenue. Je weet in 
ieder geval wie je dan moet bedanken…… 
 

Langs deze weg een oproep aan de 
spelers/leiders: zet a.s. zaterdag op een 

bijzondere (ludieke) wijze de scheidsrechter van 
dienst in het zonnetje. De vereniging doet het 

met nieuwe tenues, hoe doen jullie het? 
 
 

Hoe ga je als scheids om met blessuregevallen tijdens een wedstrijd? Het is aan de scheids om vast te stellen 
of de blessure van dien aard is (denk aan hoofd tegen hoofd) om het spel direct stil te leggen (spelhervatting 
scheidsrechtersbal, al kun je altijd vragen (opleggen) om de bal terug te geven aan de ploeg die op het 
moment van stilleggen in balbezit was). Is er bloed in het spel, ook bloed op het tenue, dan zal de speler in 
kwestie het veld moeten verlaten. Na toestemming van de scheids mag de spelers in kwestie het veld weer 
betreden. In andere gevallen wachten tot de bal uit het spel is. Dus ook hier een verantwoordelijke taak voor 
de scheidsrechter. 
 
Bij onze kleine voetballertjes (E en F- jes) is huilen vaak het moment om direct het spel te onderbreken, ook al 
is er sprake van een, zoals dat zo mooi heet,  een doelrijpe kans. Plezier viert de boventoon bij deze 
leeftijdscategorie, en met huilende spelers is er volgens mij weinig plezier! 
 
Albert Gerding 
06-41104773 
 
 
 
 
 
 

 

Komende vrijdag kan er 
weer geklaverjast worden 

in  de kantine van onze 
mooie vereniging! Aanvang 

19.30 uur! Komt allen!!
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Wedstrijdzaken 
De KNVB heeft vrijdag de bekerloting bekend gemaakt. Er zijn nog drie FIT Boys teams in de race voor de 
beker. De Jumbo Mulder-dames reikten vorig jaar tot de halve finale en de dames willen dit jaar deze prestatie 
minimaal evenaren. De Verkeersschool Harms-jongens van B1 doen het in de competitie uitstekend met 3 
winst- en 1 verliespartij. Eens kijken of zij in de beker ook een goede prestatie kunnen neerzetten. De Combi 
Sport-jongens van E2 zijn misschien wel de nieuwe cupfighters van de vereniging. 

Activiteiten 

Datum en activiteit vet gedrukt is nieuw. 

Datum: Activiteit: Locatie: Tijd: Voor: 

9 okt. Vergadering Bestuur Fit Boys Bestuurskamer 20.00 uur Bestuursleden 

10 okt. Klaverjasavond Kantine 19.30 uur Iedereen 

13,14,15 
okt 

Voetbalacademie Noord 
voetbaldagen(zie website) 

Sportpark  10.00 – 
15.30 

Jeugd 6 t/m 15 jaar 
 

23 okt. Alg. Ledenvergadering  Fit Boys Kantine 20.00 uur Leden 

28 okt. Vergadering St. Sportpark NW. Sportpark 19.30 uur Stichtingsbestuur 

31 okt. Klaverjasavond Kantine 19.30 uur Iedereen 

6 nov. Vergadering Bestuur Fit Boys Bestuurskamer 20.00 uur Bestuursleden 

21 nov. Klaverjasavond Kantine 19.30 uur Iedereen 

Email : activiteiten@fitboys.nl     
Johan Boer 
 

Het Driede-Zaal versus Ruinerwold 1 
Het Driede-Zaal voetbalde afgelopen vrijdagavond in Ruinerwold tegen het plaatselijke 1e zaalteam. Het 
Driede-Zaal was ernstig gehandicapt. Keeper Jan v D had rugklachten, Gerard W had kuitklachten, Johan T 
was aan het geld verdienen voor de kerk terwijl Harold K zijn dochters in toom moest houden bij afwezigheid 
(vakantie Kreta met andere moeders) van moeders K-P en hoe houd je die rustig: Gewoon mee uit eten 
nemen. Blijven over Aljon en Christiaan S, André M, Henk-Jan T en Gerard (ademnood) vd M. Te langen leste 
besloot Gerard W, ondanks zijn blessure, maar in het doel te gaan staan, helaas mag, conform onderlinge 
afspraak, over zijn keepercapaciteiten niet worden gesproken/geschreven…. 
 
Het Driede-Zaal begon goed aan de wedstrijd,  een 1-0 achterstand werd al rap omgebogen naar een 1-3 
voorsprong. Henk-Jan schoot zo hard dat de bal dwars door het net ging en de scheidsrechter dacht dat ie 
naast was gegaan en gaf een doeltrap, echter de tegenstander was zo sportief om de leidsman te wijzen op 
het feit dat er te weinig gaten (nadenkertje) in het net zaten en dat het welde bal wel degelijk tussen de palen 
en onder de lat was doorgegaan waarop het doelpunt toch nog geldig werd verklaard. Uiteindelijk eindigde 
eerste helft in 2-5. 
 
In de tweede helft liep de score alras op naar 3-6, maar de conditie begon de mannen van het driede zaal op 
te breken. Gerard vd M moest aan de pufjes en de rest kreeg ook steeds meer moeite met de balbehandeling. 
Dit gaf de Ruinerwoldburgers weer moed en zij gingen met verve de aanval in en wisten het doel van het 
Driede-Zaal menigmaal te bestoken. Van deze bestokingen vlogen er zomaar 4 ballen in het doel waardoor 
de eindstand 7-6 was in het voordeel van de Woldigers die eigenlijk ook vonden dat ze teveel hadden 
gekregen. Verzoeken om dus toch maar 6-6 op het papier te zetten werden door scheidrechter Blauwgeers 
(uitstekend gefloten, had ook weinig te doen) uit Coevorden niet gehonoreerd waardoor het Driede-Zaal 
zonder punten naar Beilen terugkeerde. 
 
Het Af-Pieten in de Drenthe-Hal was er niet minder gezellig om! 
Martin D. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:activiteiten@fitboys.nl
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Mijn naam is: Sander 

 
Ik ben 7 jaar.      
    
Ik heb 1 broertje(s) en 1 zusje(s).   

 
Mijn lievelingseten is: stampot worteltjes met 
                                   speklap 

 
Ik speel in team: F4 

 
Ik word later: profvoetballer of trekkermonteur 

 
Mijn plek in het veld is: aanvaller 

 
Mijn favoriete voetbalclub is: Fit Boys en Ajax 

 
De beste voetballer van de wereld is: Messi 

 
De beste speler van Fitboys 1 is: zijn allemaal goed 

 
Hoe vind je het om pupil v/d week te zijn? leuk 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

te voor een 
foto 
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Senioren/Dames                        

                 
Trainingstijden (onder voorbehoud): 

Team Trainer Ma Wo Telefoonnr  Kleedkamer 

A-selectie  Ronald Bosma 19.30 – 21.00 19.30 – 21.00  06-18892901 8 
B-selectie Verrie Moegio 19.30 – 21.00 19.30 – 21.00  11 
FIT Boys 3  J. Mourinho  19.30 – 21.00  10 
FIT Boys 4 Eigen inbreng 19.30 – 21.00 19.30 – 21.00  6 
Dames 1  Edwin Roijinga 19.30 – 21.00  19.30 – 21.00 06-53254388 13 
 

UITSLAGEN 
Zaterdag 04 oktober 2014 
Vitesse ’63 1 -FIT Boys 1  3-2   SCN 3  -FIT Boys 4 0-7 
FIT Boys 2 -FC Meppel 3  3-2   FIT Boys VR1 -Dalen VR1 5-3 
FIT Boys 3 -WVV 3   6-3 
 
 

PROGRAMMA 3
D

 

Zaterdag 04 oktober 2014     Zaterdag 11 oktober 2014 
Vitesse’63 1  -FIT Boys 1  3-2  FIT Boys 1  -SJS 1 
CSVC 1  -SC Scheemda 1 3-1  Glimmen 1  -Vitesse’63 1 
BSVV 1   -SCN 1   2-1  Onstwedder Boys 1 -BSVV 1 
SVN ’69 1  -Onstwedder Boys 1 4-1  ZZVV 1   -CSVC 1 
Veenhuizen 1  -ZZVV 1  0-3  SCN 1   -Hollandscheveld 1 
SJS 1   -Glimmen 1  1-2  SC Scheemda 1 -Veenhuizen 1 
Hollandscheveld 1 -De Weide 1  1-2  De Weide 1  -SVN ’69 1 
 

STAND 
01. De Weide 1   05-15 18-06   08. FIT Boys 1  05-07 07-09 
02. SVN ’69 1   05-12 14-06   09. Hollandscheveld 1 05-06 12-10 
03. Glimmen 1   05-12 12-10   10. SCN 1  05-04 07-09 
04. ZZVV 1   05-10 13-06   11. SJS 1  05-04 06-11 
05. Vitesse ’63 1  05-10 14-12   12. BSVV 1  05-04 10-16 
06. CSVC 1   05-09 13-09   13. Veenhuizen 1 05-01 02-13 
07. Onstwedder Boys 1  05-07 09-10   14. SC Scheemda 1 05-00 03-13 
 

Zaterdag 11 oktober 2014 

KL  Wed.nr Wedstrijd 
 

Tijden Scheids Vervoer/ 
Bijzonderheden 

Wassen 
 

      
3D 
       

 
10444  

 
FIT Boys 1   - SJS 1 

 
13.15 uur 
14.30 uur  

 
RK Boer 
 (KNVB) 

 
NVT 

 
Nelly 
 

  

 
Res 3B 

 
23919 

 
Noordscheschut 4  - FIT Boys 2 

 
13.00 uur 
14.30 uur 

 
Noordscheschut 

 
Ioo  

 
Ioo  

  

 
5

de
 kl.16 

 
39242 

 
Muntendam 2  - FIT Boys 3 

 
12.30 uur 
14.00 uur 

 
Muntendam 

 
N. Schutten, Boer, 
Tijms, Mennen 

 
Mennen 

  

 
6

de
 kl.19 

 
40397 

 
FIT Boys 4   - LTC 6 

 
13.45 uur 
14.30 uur 

 
B. Groenink 
 

 
NVT  

  
Ioo  

  

  
4

de
 kl.01 

 
73413 

 
Gasselternyveen VR1  -  
                                  FIT Boys VR1 

 
12.45 uur 
14.00 uur 

 
Gasselternyveen 

 
Martina, Celena, 
Moniek, Marieke 

 
Leola 
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Zaterdag 18 oktober 2014 (beker/inhaal) 

KL  Wed.nr Wedstrijd 
 

Tijden Scheids Vervoer/ 
Bijzonderheden 

Wassen 
 

   
Beker 

 
82982 

 
FIT Boys VR1  -  
                        JV Oostenburg VR1 

 
11.45 uur 
12.45 uur 

 
G. Smit 

 
NVT 

 
Ioo  
 

  

 
Zaterdag 25 oktober 2014 
10490 BSVV 1  -FIT Boys 1 14.30 uur 42004 N’Schut 5 -FIT Boys 4 14.30 uur 
22481 FIT Boys 2 -Holl’veld 2 14.30 uur 73800 FIT Boys VR1 -NKVV VR1 12.45 uur 
38385 FIT Boys 3 -Scheemda 2 14.30 uur 
 

FIT Boys 1 *  RAVEN ADVIES 

Spelers: Wieger Oldersma Leon Timmerman Jeroen Kerssies  Wilko Stevens 
 Elwin Dam Jos Gerding Gerald Haandrikman Ruud Seubring   

Kevin Eising Tim Seubring Mark Seubring    Maurits v/d Hoest  
Peterjan Oosting Joost v/h Reve Robin Eising  Dirk-Jan Smelt 
Rick Koops Matthijs Bonnen Renaldo Boom  Julian Boom 
Roland Sikkema 

Trainer/coach: Ronald Bosma (06-18892901) Keeperstrainer: Joost van het  Reve  
Leider:  Martin Datema  (06-53188501)  Verzorging: Ria de Vries (795074 of  06- 15876262)   
Grensrechter: Hendrik Dekker/Bert Doornbos 
 

FIT Boys 2 * MACHINEFABRIEK VAN DER VELDE / BOERHOF  
Spelers:   Klaas Sanders  Robert-Jan Winters  Remco Reinders Lukas Ribberink  

Arjan Luchies  Niek Boerhof  Mark Visser Arjan Keizer  
Arjan Scheper  Jeroen Loovers  Ritchie Badal Jeroen Boelen  
Marten Oldersma  Niels Turkstra  Jesse Turkstra Arjan Vriezema 
 Arjan Brouwer  Rik Oosterhuis  Jesse Lageveen 

Trainer/coach: Verrie Moegio   
Leiders:  Fedde Boerhof 
 

FIT Boys 3 * BOSMAN WATERMANAGEMENT NOORD BV 

Spelers:  Jeroen Ebbinge Marijn Stevens Rick Molema Alfons Pot  Frans v. Kesteren  
  Anne Wyrdeman Wesley Tijms Edwin Roijinga Bert Westerhof  Ronald v. Waardhuizen 
  Alex de Jonge Wilmer Schuring Jurjen Boer Sander v/d Woud  Sebastiaan Ploeg 
  Niek Schutten Sander Stegehuis Dennis Roijinga Michel Lindemulder Ruben Schutten 
  Andre Koskamp Maarten Mennen Berjon Groenink Jan Willem Kerssies 
Leider(s): Sander Stegehuis (06-13024770) Afzeggen: uiterlijk donderdagavond 19:00 uur!!!! 
  Jan Willem Kerssies  (06-57595195) 
 

FIT Boys 35+*  
Spelers  Johannes de Boer Hans Leegstra Arjan Schepel Berjon Groenink Rick Molema Erik Weurding 
  Hein Hepping Remco Oort Gert Dunning Frans v. Kesteren Bert Oosterhof 
Leider  Gabor Stolp 
 
 

FIT Boys 4 * DINERCAFE EETCAFÉ DE CERCK           
Spelers: Jan van Veen Remco Oort Albert Martens Marcel Oosting Bart Steenge 
  Hein Hepping Jan Schepel Douwe Visser Harald Woltinge Ronald Middelbos 
  Aard Zuring JB de Boer Carl Drenth Arjan Schepel Patrick de Vries 
  Harold Kamps Marcel de Bruyn Jan Eising Wout Flokstra 
 Herwin Kamps Maurits Beuling Klaas Brouwer Martin Eising 
Leider:  Geert Smit   (525908)  en Hans Wilkens (524982 of 06-29383968)  Afzeggen: uiterlijk donderdagavond 19.00 
uur!!!! 
Assistent(en): Kees van Hoorn (0591- 354930 of 06-57881777) en Wim Stevens  (542444 of 06-83795667) 
 

FIT Boys Vr1* JUMBO MULDER 

Speelsters:   Kelly v/d Velde         Moniek Brink ,      Martina Boer   Janine Roek             
  Melanie de Vries     Mariska v. Dijken   Dominique Verwayen Annelotte Hilhorst            
  Marije de Kruif        Marieke Fledderus   Michelle Veldman                    Astrid Snijder            
  Celena Zantinge     Leola Metzemaekers                          
Trainer(s):        Edwin Roijinga          (06-53254388)    Leider: Johan Boer(0623920255)  

 

Langs deze weg een oproep aan de spelers/leiders: zet a.s. zaterdag op 
een bijzondere (ludieke) wijze de scheidsrechter van dienst in het 

zonnetje. De vereniging doet het met nieuwe tenues, hoe doen jullie het? 
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het Driede vs WVV – afgevinkt 

 
Voor de wedstrijd - In de catacomben liep ik Roy Wolters tegen het lijf. 'AAamoi!' riep die mij toe. 'Mooi!' begroette ik hem. 

'En? Hoe heb je't gedaan?' '10-4 gewonnen,' sprak hij alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Een best kereltie 
is't! Een aardje naar zien vaatje. We stonden even te praten, en een teamgenootje van em maakte een opmerking over de 
verdediging. Roy waarschuwde hem met een blik. Geen slecht woord over dé verdedigers! Ze moesten gaan, hij had een 
nabespreking. Doeg. 
'We gaan uit van eigen kracht, het kan me niet schelen dat WVV vorige week met 5-1 van Veendam won,' sprak Jan 
Willem in de wedstrijdbespreking. Hij sprak vol kalmte.  
Tijdens de wedstrijd - De wedstrijd begon, wij waren Mohammed Ali in gevecht met Joe Frazier. We bestookten hen met 
plaagstootjes en fabuleus voetenwerk. We dreven als een vlinder over de wei, maar staken als een wesp. We dwongen 
veel kansen af, maar niemand scoorde. Niek in de spits, Maarten op rechtsvoor, en Sjakie op links. We begrepen elkaars 
laatste pass niet. Na de drinkpauze halverwege de eerste helft had ik daar genoeg van, en besloot het alleen te proberen 
met een rush waar ik moe van werd. In de zestien aangekomen, kapte ik de tegenstander uit, zag de keeper in m’n 
ooghoek in de korte hoek, en schoot hem binnenkantje in de verre. 1-0. De tegenstander had aardige voetballers, maar 
liet zich de kaas van het brood eten. Sjakie was er inmiddels ook klaar mee, zwengelde, legde hem voor z'n linker, en 
vuurde vanaf twintig meters. Een lekkere diagonale streep hoog in de hoek. Hupsakee 2-0. De teugels vierden, en Michel 
testte per ongeluk Jeroen onze keeper. Michel scoorde een wereldgoal door een dieptepass van de tegenstander in één 
keer op de pantoffel te nemen. Donders, zo over Jeroen heen. 2-1. Zo één maakt hij nooit weer. Voor rust kreeg Maarten 
nog een goede kans, hij liep zich goed vrij, ontving de steekbal, maar de keeper stond te dichtbij om te passeren. Rust.   
Edwin sloot, als winnende coach van het dameselftal, na hun wedstrijd aan. Sjakie mocht rusten. André werd verwelkomd 
als vlagger (goed gedaan André!). Frans en Bert keken vriendelijk toe vanaf de zijlijn. Wesley was afwezig. Berjon werkte. 
Sander begon als linkshalf. Jurjen als rechtshalf. Dennis als back. Sebas en Ruben als centraal duo. Marijn als rechtshalf 
(ja we hadden twee rechtshalven). Wilmer geblesseerd. Rick voerde ons binnen de krijtlijnen aan. S. vd Woud was als 
hoer van het elftal zowel rechtsvoor als spits. Wacht even, wat gebeurde daar? Dennis rukte op als rechtshalf (ehm drie 
rechtshalven), en kreeg de bal op de zestien. Hij deed alles voortreffelijk, behalve scoren. Zijn schot verdween in 
vergetelheid. Marijn schoot ook almachtig. Hij wist hem zelfs over het vangnet te krijgen. We zetten druk op WVV, dit was 
een tegenstander waarbij dat kon. Niek vocht een duel uit met de keeper, pardoes kwam de bal voor mijn voeten. De 
keeper rende angstig terug naar zijn doel, maar moest machteloos toezien hoe de bal met een boog in het doel verdween. 
3 – 1, dat gaf wat rust. Edwin kwam in het veld. Hij liet Anne, Alex&aanhang, en de rest van het meergereisde thuispubliek 
juichen. Edwin loerde, ik wist het, hij gaf de steekbal, ik vond helemaal mooi. De bal sneed de zestien in, de keeper dacht 
hem te hebben, ik wist van niet, hup hup schiet. 4-1. DAN dames en heren! Bereid u voor op tumult, en schitterende 
glorie. De 5-1 was van Barçelona schoonheid! Een Fifa’15 gamer kon een aanval niet beter uitvoeren. Edwin ontving de 
bal op de twintig meter, stapte op naar de zestien, en zag Sjakie staan op de dertien. Hij sloeg zijn blinddoek om en ging 
van start. Een pass op Sjakie, Sjakie stond stil, passte in één keer terug, Edwin hoefde niets te zien, hij wist wat er ging 
gebeuren. Er doemde een tegenstander voor hem op, die geen idee had van wat hem overkwam. Edwin passte direct 
terug op Sjakie (die nog steeds op dezelfde plek stond), Sjakie deed weer precies hetzelfde terwijl hij zich besefte dat 
waar ze mee bezig waren, schoonheid in zijn volste pracht was. Edwin stond inmiddels op de zeven meter, en tikte hem in 
de hoek. GOOOAAAAaaal!! Schitterend! Alles met één keer raken, en op gevoel. Ed deed zijn blinddoek af, en glunderde. 
Dit was genieten. De tegenstanders hadden wel gezien wat er gebeurde, maar alles ontspon zich te snel voor hun ogen 
om in te grijpen. Hun kaak lag op apegapen. De twee artiesten verdienden een staande ovatie. Menig voetbalfan stond 
met een strakke plasser toe te kijken. Hiervoor kwam men naar het stadion. 
Uiteindelijk werd het nog 6-1. Wederom was Niek gevaarlijk voorin. Hij leidde twee tegenstanders, en de keeper af, zodat 
ik rechtdoor kon lopen. Niemand legde mij een strobreed in de weg, omdat alle aandacht naar Niek uitging. Ik tikte hem 
binnen. Het was een mooie partij om te spelen. Iedereen werkte hard, en spaarde tegelijkertijd zijn energie voor het 
teamuitje naar Taribush diezelfde avond. WVV vond het toen welletjes, en besloot wat terug te doen. Linksvoren moet je 
negentig minuten lang in de gaten houden. De WVV linksvoor pikte zijn goaltje mee, en even later 
dwong de technisch goed spelende nr. 23 van WVV nog een penalty af. Jeroen had tot dat moment 
alle penalty’s gestopt (dit seizoen). Ditmaal lukte dat echter niet. Eindstand 6-3, en de goedfluitende 
scheids werd bedankt. Na de wedstrijd – we verdronken onszelf in de gezelligheid die Taribush bood. 

Bedankt feestcommissie, goed geregeld!! Bedankt teamgenoten voor het plezier. 

 
 

Fit Boys VR1 toont veerkracht 
 
De Jumbo Mulder Vrouwen hebben de topper tegen Dalen VR1 met 5-3 gewonnen. Ondanks dat de vrouwen 
tot tweemaal toe op achterstand kwamen werd de wedstrijd in het voordeel van thuisploeg beslist. Melany de 
Vries was wederom belangrijk voor Fit Boys, met drie doelpunten in de eerste helft. Door doelpunten van 
Astrid Snijder en Janine Roek liepen de vrouwen in de tweede helft uit naar 5-3. Fit Boys heeft hierdoor tot nu 
toe alle competitiewedstrijden in winst omgezet. Zaterdag gaan de dames op pad naar Gasselternijveen om te 
proberen de Gasselternijveen VR1 aan de zegekar te binden. Zij bezetten momenteel de laatste plaats. 

 

Dit clubblad is voor twee weken!! 
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Jeugd  

Jeugdcommissie  
Voorzitter:  Annemieke Westra Tel: 06-18465800  
Wedstrijdsecretaris: Ruben Schutten Tel: 06-28311518 
Secretaris:  Gerald Haandrikman Tel: 06-27904846    
Lid:   Jos Gerding  Tel: 06-55923729  (Coördinator A&Bjunioren) 
Lid:   Tim Seubring  Tel: 06-15271021 (Coördinator C-junioren) 
Lid:   Aard Zuring  Tel: 526305   (Coördinator D-junioren) 
Lid:   Erik Bos  Tel: 06-46189488 (Coördinator E-junioren) 
Lid:   Martin Hoiting  Tel: 06-53741954 (Coördinator F-pupillen) 
Lid:    Pieter Knol  Tel: 06-83334538 (Schoolvoetbal)   
Scheidsrechterzaken: Albert Gerding  Tel: 06-41104773 
 

Team trainer  Maandag Woensdag  telefoon Kleedkamer 

A1 Maarten Paping 19.15 – 20.30 19.15 – 20.30 06-13647599  6 

Meisjes A1 Jurjen Boer 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 06-10146122 13 

B1 Tim Seubring 18.00 – 19.15 18.00 – 19.15 06-15271021  5 

B2 Johannes de Boer 
en Michel Meinsma 

18.15 – 19.15 18.15 – 19.15  
06-46246847 

10 

C1 Bram Prins 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00  06-29120614  9 

C2 Bram Prins 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 06-29120614  14 

D1  Gerard Wubs 18.15 – 19.15 18.15 – 19.15 06-28427069  6 

D2 Peter Doornbos 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 06-83592983  12 

E1 Gerard Wubs 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 06-28427069 8 

E2 Leon Timmerman en 
Marten Oldersma 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 06-30063184 
06-21419171 

11 

E3 Gerald Haandrikman 18.00 – 19.00  18.00 – 19.00 06-27904846 11 

E4 Dirk v. Faassen 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 0593-523230  8 

F1 Matthijs Bonnen 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 06-20691302 11 

F2 Martin Hoiting en 
Ivan Oosting 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 06-53741954 7 

F3 Mark Visser  17.00 – 18.00 06-83791339 6 

F4 Thijs Oosting en 
Harold Kamps 

 17.00 – 18.00  
06-21477962 

12 

F5 Ruud Seubring  17.00 – 18.00 06-55548508  9 

Bengels Erik Weurding en 
Bert Oosterhof 

  06-29508047   
 

 
Zaterdag 04 oktober 2013 
Donkerbroek/Makkinga A1 -FIT Boys A1 1-2  FIT Boys E2 -LTC E2     9-4 
FIT Boys MA1   -Peize MA1 uitg.  FIT Boys E3 -VKW E4   19-0 
BSVV B1G   -FIT Boys B1 2-3  LEO (loon) E7 -FIT Boys E4      0-3 
S.V. Hoogersmilde B1G -FIT Boys B2 10-0  FIT Boys F1 -LTC F1      1-0 
BSVV C1   -FIT Boys C1 2-4  Smilde’94 F1G -FIT Boys F2 
FIT Boys C2   -VAKO C2 1-4  FIT Boys F3 -SJO ZVC’14 F2  1-15 
FIT Boys D1   -Gieten D1G 3-1  VKW F4 -FIT Boys F4    0-12 
FIT Boys D2   -LEO (loon) D4 2-2  Rolder Boys F3 -FIT Boys F5   12-0 
LEO (loon) E1   -FIT Boys E1 3-5 
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PROGRAMMA VELD 

Zaterdag 11 oktober 2013 

KL
  

Wed.nr Wedstrijd 
 

Tijden Scheids Vervoer/ 
Bijzonderheden 

Wassen 
 

 
2

de
 kl.11 

 

 
43135 

 
FIT Boys A1    - ACV A3 

 
09.45 uur 
10.45 uur 

  
G. Smit 

 
NVT 
  

  
Ioo  

  

 
1

e
 kl. 01 

 
72832 

 
HZVV MA1   - FIT Boys MA1 

 
13.15 uur  
14.30 uur 

 
HZVV 

 
Ioo  

  
Ioo 

  

 
2

de
 kl.13 

 
45203 

 
FIT Boys B1  -  
                     Gomos/Veenhuizen B2 

 
08.00 uur 
09.00 uur 

 
Martina Boer 

 
NVT 

 
Koeling 

  

 
3

de
 kl.04 

 
52174 

 
FIT Boys B2  - HZVV B3 
 

 
10.00 uur 
10.45 uur 

 
A. van Dijken 

 
NVT 

 
Mark H 

  

 
1

e
 kl.31 

 

 
28815 

 
FIT Boys C1  - Noordster C1 
  

 
09.45 uur 
10.45 uur 

 
Johan Schutten 

 
NVT 

 
Oostenbrink 

  

 
3

de
 kl.17 

 
49178 

 
Achilles 1894 C3  - FIT Boys C2 

 
11.30 uur 
12.30 uur 

 
Achilles 

 
Ioo  

 
Ioo  

  

 
1

e
 kl. 09 

 

 
50800 

 
Borger D1   - FIT Boys D1 

 
10.15 uur 
11.30 uur 

 
Borger 

 
Ioo  

 
Ioo   

  

 
2

de
 kl.03 

 
80412 

 
Achilles 1894 D3  - FIT Boys D2 

 
09.15 uur 
10.30 uur 

 
Achilles 

 
Thijs, Demian, Roel, 
David, Koen 

 
Thijs 

  

 
1

e
 kl. 16  

 
58679 

 
FIT Boys E1  - VKW E1 

 
09.30 uur 
10.15 uur 

 
Kelvin v/d  
Dobbelsteen 

 
NVT 

 
Tingen 

  

  
 2

e
 kl. 21 

 

 
60056 

 
Wijster E1  - FIT Boys E2 

   
Verplaatst naar 
woensdag 22 oktober 
18.30 uur!!!!! 

   

 
3

e
 kl. 28 

 
62244 

 
SJO ZVC ’14 E1  - FIT Boys E3 

 
11.00 uur 
12.00 uur 

 
Gasselternyveen 

 
Lutgers, Hofman, 
Bazuin 

 
Nap 

  

 
4

e
 kl. 39 

 
63357 

 
FIT Boys E4  - Smilde’94 E3 

 
08.30 uur 
09.00 uur 

 
Kevin Douwsma 

 
NVT 

 
v/d Graaf 

  

 
1

e
 kl. 14 

 
  

 
FIT Boys F1  - vrij  

      

 
2

e
 kl. 18 

 
65374 

 
FIT Boys F2  - Achilles 1894 F3  

 
08.15 uur  
09.00 uur 

 
Johan Boer 

 
NVT 

 
Van Dijk 

  

 
3

e
 kl. 27 

 
67622 

 
HHCombi F2  - FIT Boys F3 
Wordt gespeeld in Hijken 

 
09.15 uur 
10.00 uur 

 
Hijken  

 
Zomer, v/d Bijl, 
Willems 

 
v/d Bijl 

  

 
4

e
 kl. 44 

 
69858 

 
FIT Boys F4  - HCombi F3 

 
08.30 uur 
09.00 uur 

 
Matthijs Boer 

 
NVT  

 
Koster 

  

 
4

e
 kl. 45 

 
81547 

 
FIT Boys F5  - ZFC Zuidlaren F5 

 
09.30 uur 
10.00 uur 

 
Micha v/d 
Dobbelsteen 

 
NVT  

  
Ioo  

  

 
 

Langs deze weg een oproep aan de spelers/leiders: zet a.s. zaterdag op 
een bijzondere (ludieke) wijze de scheidsrechter van dienst in het 

zonnetje. De vereniging doet het met nieuwe tenues, hoe doen jullie het? 
 
 
 

Dit clubblad is voor twee weken!! 
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Zaterdag 18 oktober 2013 

KL
  

Wed.nr Wedstrijd 
 

Tijden Scheids Vervoer/ 
Bijzonderheden 

Wassen 
 

 
2

de
 kl.11 

 

 
44518 

 
VAKO A2   - FIT Boys A1 

 
09.45 uur 
11.15 uur 

  
Vries 

 
Dirk, Anne Jan, 
Leon, Jorden  

  
Ioo  

  

 
Beker 

 
83032 

 
FIT Boys B1   - Pesse B1 

 
08.15 uur 
09.00 uur 

 
B. Groenink 

 
NVT 

 
Ioo  

  

 
3

de
 kl.04 

 
52238 

 
BEW/Oosterstreek B1 -  
                                    FIT Boys B2 

 
07.45 uur 
09.00 uur 

 
BEW 

 
Harjan, Xander, 
Jorik, Mark H 

 
Xander 

  

 
3

de
 kl.17 

 
49408 

 
Rolder Boys C2  - FIT Boys C2 

 
09.15 uur 
10.30 uur 

 
Rolde 

 
Ioo  

 
Ioo  

  

  
 Beker 
 

 
83655 

 
Stanfries E2  - FIT Boys E2 

 
09.30 uur 
10.30 uur 

 
Stanfries 

 
Ioo  

 
Ioo 

  

 
 
Zaterdag 25 oktober 2014 
43988 Stanfries A1 -FIT Boys A1 14.00 uur 60716 FIT Boys E3 -Annen E2 10.15 uur 
72862 FIT Boys MA1 -DZOH MA1 09.00 uur 64043 Zuidlaren E8 -FIT Boys E4 10.15 uur 
45204 FIT Boys B1 -Asser B. B1 09.00 uur 83959 FIT Boys E5 -Hoogeveen E6 10.00 uur 
29355 VKW C1 -FIT Boys C1 11.00 uur 64781 FIT Boys F1 -Gieten F1 09.00 uur 
48598 FIT Boys C2 -FC Assen C3 09.00 uur 65969 FC Assen F3 -FIT Boys F2 10.00 uur 
50779 FIT Boys D1 -LEO (loon) D2 10.45 uur 66275 FIT Boys F3 -Dwingeloo F2 10.00 uur 
80413 Nw. Buinen D2 -FIT Boys D2 11.00 uur 77942 LEO (loon) F7 -FIT Boys F4 12.00 uur 
58720 Dwingeloo E1 -FIT Boys E1 12.00 uur 81550 FC Assen F11 -FIT Boys F5 12.00 uur 
59526 FIT Boys E2 -LEO (loon) E3 11.30 uur 
 

FIT Boys  A1 * TURKSTRA KLUSSENBEDRIJF 

Spelers:  Jorden Turkstra  Patrick Norden Anthony v/d Holst 
  Anne Jan Hepping  Martijn Bakker Harro Kuijper Dirk van Faassen 
  David Veldman  Ferdy Knoeff Jesse Drenth Gert Jan Mellema 
  Robert Wilkens  Tom Vredevoort Thijs Oosting Leon Ackerman 
Trainer/ coach: Maarten Paping (06-13647599)   
Leider:  Carl Drenth (06-12478849) & Jan Bonnen 
 

FIT Boys  MA1*JUMBO MULDER 

Speelster(s) Rianne Zantinge  Lisa Kiers  Ylona Nap Joanne Nederhoed 
  Mirjam Zantinge  Melissa Blaauw Leah Schans Elvira Feikens 
  Sanne Oosterloo  Chantal Eefting Noortje van Dijk Anne Klein Bramel 
  Wendy Moes  Elise Boelen Sanne Kiers Deborah Buhendwa 
  Marriete v. Dijken     Charissa Prins 
Trainer:  Jurjen Boer (06-10146122) 
Leider:  Andre van Dijken 
 
FIT Boys B1 *VERKEERSSCHOOL HARMS 

Spelers:  Willem Flokstra Merijn Boers Lars de Boer Sander van Eijk   
  Arjen Lomulder Stefan Eefting Noah Winkelman Leroy de Bruijn 
  Jarno Beukema Walter Kammer Latisha Koeling  Jacco van Faassen  
  Matthijs Boer Nick Middelbos Bart v/d West 
Trainer/ coach: Tim Seubring     ( 06-15271021) 
Leider  Bert Doornbos    (06-28405136)  
 

FIT Boys B2* VERKEERSSCHOOL HARMS 

Spelers:  Tiny Ilic  Thimon Oosterveld Arjen Bakker  Erwin Dijkstra 
  Kevin Douwsma Harjan Schutten Jorik v/d Laan  Xander Kollmer 
  Mark Hessels Jeroen Hepping Maarten de Boer 
  Jasper Bakker Mark Konterman Robert Haandrikman 
Trainer:  Michel Meinsma (maandag; 06-46246847) en Johannes de Boer (woensdag; 06-55825578) 
Leider:  Hein Hepping (06-27867992) 
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FIT Boys C1* RISORANTE PIZZERIA PICCOLA ROMA 

Spelers:  Kevin Kooistra  Johan Vriesema Lucas Boele Ruben Oostenbrink 
  David Gotz Tim Lutgers  Daniel v/d West Luuk Westerhoek 
  Owen v/d Werff Arish Strijker  Martijn de Vries  Marcel Mellema 
  Raoul Beuving Corneel van Ede  Niels Janssens Jarno Middelbos 
Trainer:  Bram Prins    (06-29120614) 
Leider:  Rolf Beuving ( 06-50226143)   en Jeroen Kerssies  (06-46808175) 
 
FIT Boys C2 * RISTORANTE PIZZERIA PICCOLA ROMA   
Spelers:  Stefan Thoma  Gerben Wiebing  Anna Oosting Kelvin v/d Dobbelsteen 
  Jacco Boelen Niels Hepping  Rene Vrieling Sem Winkelman  

Vince Ribberink Emma Hutten Jesper Tijdeman   
Dofe Mugaru Bryan Vochteloo Jeria Sloots    

Trainer:  Bram Prins         (06-29120614) 
Leider  Arjan Hessels     (06-31080182) 
 

FIT Boys D1 *  
Spelers:  Gerjan Bakker Lars Hilberts Carlos v/d Werff Danitska v/d Werff  
  Tobian Kooistra Thomas Nap Niels v/d West Daniel Gotz  

Wout Bazuin Koen de Vecht Ilja Beuving 
  Mike Jonink Renzo v/d Kleij Jorn Stahlmecke lse Poorte 
Trainer/ coach: Gerard Wubs 
 

FIT Boys D2 *  
Spelers:  Rutger Kroezen Damian Fokkens Jelmer van Dijk Ian v/d Dobbelsteen 
  Koen Westerhof Roel Kerssies Jaron Hulzebosch Marc Stadman 
  Jimmy Knoeff Jort Westerhof David Middelbos      Lisanne Stel 
  Sander Wubs Daan Timmerman Janine v. Faassen   Thijs Lunenborg 
Trainer/ coach:  Peter Doornbos (06-83592983) 
Leider:  Ronald Middelbos (06-13466209)  
 

FIT Boys E1 * COMBI SPORT 

Spelers:  Jetze Rodenhuis Julian Stel Jesse van Beelen 
  Jack Tingen Lars Otten Blessing v/d Veen 
  Marrin Strijker Roan Koster Giel Stahlmecke 
Trainer/Leider: Gerard Wubs   (526112) en Henk Tingen  (523517) 
Leiders  Aljon Stahlmecke  (522170)  en Henk Tingen  (523517) 
 

FIT Boys E2  * COMBI SPORT 

Spelers:  Robin van Burg Jort Oosting Rens Lunenborg 
  Stijn Lander Roy Woltinge Thijs Janssens 
  Giel Kerssies Lucas Wiebing Bart Janssens 
Trainer/Leider: Marten Oldersma  (06-21419171) en Leon Timmerman  (06-30063184) 
Leiders  Jan Marcel Lunenborg  (522198)  en Marcel van Burg  (541084) 
 

FIT Boys E3 * COMBI SPORT 

Spelers:  Tijs Timmerman Bart Lutgers Mustafa Al-Dilemy 
  Jurgen Hofman Tijs Bazuin Wesley Vochteloo 
  Gerben Wolting Joris Ribberink Berend Nap 
  Bing Zwikker 
Trainer/Leider: Gerald Haandrikman  (06-27904846) 
Leiders  Jeroen Timmerman  (331765)   en Ronald Lutgers  ( 523152) 
 

FIT Boys E4 * COMBI SPORT 

Spelers:  Emiel de Boer Pascal Habraken Thomas Oostenbrink 
  Wout Kleinhuis Matthijs Stadman Collin v/d Graaf 
  Thomas Boele Lennart Worst 
Trainer/Leider: Dirk van Faassen (06-83147058) 
Leiders:  Rick Koops  (06-81031388) en Harro Kuyper 

 

FIT Boys F1 * STEVENS & PARTNERS 

Spelers:  Mart Oosting Amir Al-Dilemy Thijs Kalsbeek 
  Sten Oosting Ruben de Vries Tibo Broekman 
  Dion Nijland Merijn Wiggers Nathan Feddes 
Trainer/ coach: Matthijs Bonnen 
Leiders:  Marco Nijland & Stephan Kalsbeek 
 

FIT Boys F2 * STEVENS & PARTNERS 

Spelers:  Patrick Molema Tim van Dijk Dylano Kooistra 
  Sem Hoiting Stijn Kerssies Lars Nap 
  Sander Stel Rens Nagel Niels Wiechers 
Trainer/coach: Ivan Oosting en Martin Hoiting (06-53741954) 
Leider:  Rick Molema 
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FIT Boys F3 * STEVENS & PARTNERS 

Spelers:  Teun Bolwijn Tiemo Zomer Kjell Stachlmecke 
  Dylaro Willems Mylan van Beelen Mohammed Al Krady 
  Marijn v/d Bijl Jort Bolwijn Lilian Groenink 
Trainer:  Mark Visser 
Leiders:  Erwin Zomer & Kitty Zomer 

 

FIT Boys F4 * STEVENS & PARTNERS 

Spelers:  Rien Westerhoek Maud Kamps Rik Oosterloo 
  Quintin Harmes Jort Abbes Emy Woltinge 
  Dani Koster Nout Abbes  
Trainer/coach: Harold Kamps (06-21477962) 
Leider:  Erik Abbes 
 

FIT Boys F5 * STEVENS & PARTNERS 

Spelers:  Sven Weurding Daan van Dalfsen 
  Onno Woltinge Gerjan Oldewening 
  Silvan Kooistra Sylvan Bos 
Trainer:  Ruud Seubring 
Leider  Rudie Bos 
 

HET DRIEDE VAN DE F-JES  
 

Gelukkig hebben de F3-tjes een leeftijd waarbij ze snel over teleurstellingen heenstappen. Dat er de vorige 
keer niet gespeeld kon worden was alweer vergeten. Deze keer zouden we thuis spelen. Nu was het alleen 
nog nodig dat de tegenstander op tijd was. De tegenstander was SJO ZVC’14. Ja, het duurt even voordat je 
die naam vloeiend uut de bek kriegt. Onthouden voor langere tijd, doe ik die naam al helemaal niet. 
 
Wat wel een puntje was, er was geen scheidsrechter beschikbaar. De leider zou die taak op zich moeten 
nemen. De mama van Mylan was zich al aan het verkneukelen (ja het is een woord) bij het idee dat ik met 
mijn slippertjes en fluit in de mond de wedstrijd ging leiden. Gelukkig hebben we ook Erwin als leider en hij 
ziet er veel stoerder uit met fluit in de mond. Als het moet zal ik fluiten, maar dan pas na een paar glaasjes 
(Sinas). Tiemo zat er wel een beetje mee dat papa de scheidsrechter zou zijn. Dan kon hij niet tegen de 
scheidsrechter klagen. Zoiets doe je niet tegen je eigen vader. Stel je voor dat je als straf geen tv mag kijken.  
Ik heb Tiemo uitgelegd dat het niet de bedoeling is dat je tegen de scheidsrechter gaat klagen. Alleen de 
aanvoerder mag uitleg vragen aan de scheidsrechter en hij was deze keer toch de aanvoerder niet. Dat doen 
de jongens om en om. Deze keer was Mohammed de aanvoerder en ik heb hem gevraagd om flink tegen 
deze scheidsrechter te klagen. Er natuurlijk wel bij verteld dat het een grapje was. Voordat ik van Albert op 
mijn kop krijg. 
 
Teun werd uitgeleend aan F2 omdat zij te weinig spelers hadden. Reserveleider Herwin, papa van Teun ging 
dan ook maar hem naar de wedstrijd van F2. Trainer Mark bleek zaterdagochtend niet fit. Dus met een 
uitgedunde bezetting waren we paraat voor de wedstrijd tegen je weet wel hoe ze ook weer heten. We 
hadden er zin in. Weer een prachtige dag, laatste wedstrijd gewonnen, veel F3 fans langs de kant en zelfs 
iemand die een speciaal “ik ben een F3 fan” t-shirt had gemaakt. Het kon niet mis gaan. Appeltje, eitje. 
 
Oeps. De tegenstanders waren wel een stukje groter en ook ouder. Die jongens hadden al veel meer geleerd.  
Het driede van de F-jes liet zich niet kennen. Maar toen de doelpunten van de tegenpartij ze om de oren 
vlogen, vonden ze het toch wat minder worden. Los van elkaar bedachten ze een andere tactiek. In plaats van 
telkens een “mannetje” te zoeken, gingen ze bij elkaar staan. Als SJO een hoekschop nam, stond F3 bijna 
helemaal in het doel. Hierdoor kon keeper Dylaro de bal niet meer zo goed zien en werd het keepen nog 
moeilijker.  Het werd snel 0-8 en toen opeens…………….kwam daar als een duveltje uit een doosje…..Mylan. 
Hij scoorde de 1-8. Vorige wedstrijd maakte hij zijn eerste doelpunt en dat smaakte naar meer.  
Met een stand van 1-9 gingen we de rust in. 
 
Er werd veel gepraat over het verschil tussen de teams en dat dat niet zo leuk was. Erwin heeft ze verteld dat 
ze zich niet hoefden te schamen. Ze speelden heel erg goed en gewoon doorgaan. Kjell ging nu keepen en 
het tactiekje “mannetje” zoeken werd nog even geroepen. Dat bleef hangen. De tweede helft ging dat beter en 
ik hoorde zo af en toe een drietje roepen: “mannetje” zoeken. Uiteindelijk werd het 1-15, waarbij ook de 
leiders van SJO aangaven dat het eigenlijk helemaal niet leuk is als er zo’n groot niveau verschil zit tussen 
twee teams in een wedstrijd. Volgende week weer een nieuwe kans. Dan gaan we naar Hijken. Eeeeeennnnn 
de week daarna gaan we Smilde dat beloofde poepie laten ruiken.  
 
Goeie en leuke volgende wedstrijden allemaal!!!!!! 
Kitty 
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Zaalvoetbal  

 

Zaalvoetbalcoördinator 

 

UITSLAGEN:  
FIT Boys 4 -Ruinerwold 3 4-8  HZVV 4  -FIT Boys 2 6-5 
FIT Boys 5 -Holl.veld 2   Ruinerwold 1 -FIT Boys 3 7-6 
Pesse 2 -FIT Boys 1 2-8  FIT Boys 1 -FIT Boys 2 
FIT Boys 3 -ZVVH 7 
 

PROGRAMMA tot 28 oktober 2014 

Klasse Wedstr
nr. 

Datum: Wedstrijd: Aanv  
Aanw 

Zaal Scheids 

4e kl.02 
 

19004 Vrij. 10-10 Holl.veld 2   - FIT Boys 4  
21.00 

De Marke 
Holl.veld 

E.J. Warkor 

4e kl.03 19756 Ma. 13-10 Holl. Veld 1  - FIT Boys 2 
 

 
20.00 

De Marke 
Holl. Veld 

P. Klaver 

 Beker   163 
 

Di. 14-10 FIT Boys 1 - Asser Boys 2 19.30 
20.00 

Drenthehal J. Hoorn 

 Beker   355 Vrij. 17-10 ACV 2   - FIT Boys 5 
 

 
19.00 

Marsdijk 
Assen 

W. de Wal 

 Beker   405 Vrij. 17-10 Futsal Rolde 3   -  
                        FIT Boys 4 

 
22.00 

De Boerhoorn 
Rolde 

K. Kooistra 

4e kl.03 19047 Ma. 20-10 Pesse 2   - FIT Boys 3 
 

 
19.00 

Zwembadweg  

4e kl.03 19044 Di. 21-10 FIT Boys 2   - HODO 2 
 

19.30 
20.00 

Drenthehal  

4e kl.02 19164 Di. 21-10 FIT Boys 4  - FIT Boys 5 
 

20.25 
20.55 

Drenthehal  

4e kl.03 19193 Vrij. 24-10 
 

HZVV 4   - FIT Boys 1  
19.30 

Zwembadweg  

 Beker   164 Di, 28-10 FIT Boys 1   - LTC 5 
 

19.30 
20.00 

Drenthehal  

 

Nummer Drenthe Hal: BBBV52U 

 

Fit Boys 1 *  RAVEN ADVIES 

Spelers:  M. Lubberts,  R. Bening, E. Ludwig, B. vd Giezen, P. Doornbos, S. Greveling, 
  M. Seubring, E. Bos, T. Haurissa, R. Dijkema, Mark v. Nieuwpoort 
Leiders:   B. Doornbos 

 

Fit Boys 2 *  PLOEP.COM / RENDEURO 

Spelers:          E. Roijinga, R. van Waardhuizen, M.Damman, M. Stevens, Jan-Jaap Drogt, R. Koops 
A. Feddes, J. Dunning, A. Pot, G.Snippe, L. Beuving. 

Leiders:   Edwin Roijinga  ( 06-53254388) en Sander Stegehuis  ( 06-13024770) 
 

Fit Boys 3 *  GATORADE SPORTDRANK”  
Spelers:  J. v. Dijk, H.J. Timmerman, J. Tamming, H. Kamps 

C. Stahlmecke, A. Stahlmecke, A. Middelbos, G vd Mijde en G. Wubs. 

Leiders:  M. Datema (542272 of 06-53188501), E. Nederhoed (523444) 
 

Fit Boys 4 *  REHA BOUW 

Spelers:  J. Ebbinge, W. Coster, E. v/d Wal, S. Schuitema,  H.J. Bouwmeester, S. de Jonge 
  R. ’t Hooft,  J. ’t Hooft,  W. Schuring, P. Bezuijnen,  W. Bezemer, R. Vinke 
Leider:   W. Coster    (06-42758802) 
 

Fit Boys 5 *  EUROCLEAN  / OOSTERHUIS AGRO 

Spelers:                  E. Dam, W. Stevens, R. Oosterhuis, J. Gerding, T. Seubring, R. Schutten, L. v/d Holst, 
  L. Boersma, J. Lageveen, G. Haandrikman, B. Smelt, M. Mennen, W. Siertsema 
Leider:                    W. Siertsema ( 06-39798716)  en I. Oosting   (06-10659170 


