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Officieel cluborgaan van de c.v.v. FIT Boys 

Opgericht 24 augustus 1953 

 
Kantine Noord West: 540264   Alarmnummer artsen: 0900-1120112 

 
Postadres: Boterbloem 31,  9411 CG Beilen 

E-mail: secretaris@fitboys.nl 
Homepage: www.fitboys.nl 

Redactie: redactie@fitboys.nl 
 

Bestuur 

Voorzitter*:      Ed Sikkema      Tel: 540723             Techn zaken: Albert Seubring Tel: 850411 
Secretaris*:     Martin Willekes Tel: 542015            Jeugd zaken: Annemieke Westra  Tel: 06-18465800 
Penningmeester*:  Sander Stegehuis  Tel: 06-13024770  Alg. zaken:     Johan Boer  Tel: 06-23920255 
*Dagelijks bestuur 
 

Van de Penningmeester, 
De zomerstop komt er weer aan. Op enkele teams na zijn alle wedstrijden van het seizoen gespeeld. Wij hopen dat 
iedereen veel plezier heeft beleefd bij het voetballen of met het kijken naar de teams die aan het voetballen waren. 
  
Wat nu nog op het programma staat is de traditionele Familiedag, de Doedag en later deze maand de kaartcontrole bij 
de TT. Komende zaterdag staat de familiedag gepland. Dit jaar heeft de activiteitencommissie er weer een fantastisch 
programma van weten te maken. In het clubblad en op de website is precies te lezen wat de bedoeling deze dag is. 
Gezien de goede voorbereidingen en het geplande mooie weer, hopen we op een goede opkomst en een gezellige 
dag! Het is tijdens de familiedag ook mogelijk het tenue van vorig seizoen te kopen. Na aanschaf van de nieuwe 
kleding, zijn deze niet meer in gebruik en kunnen dus een andere bestemming krijgen. 
  
Op zaterdag 20 juni staat de Doedag gepland. Voor deze dag zijn de senioren en de A-junioren (van zowel c.v.v. Fit 
Boys als de v.v. Beilen) en iedereen die zijn steentje bij wil dragen uitgenodigd. We starten om 9 uur en denken rond 
de middag af te sluiten. De stichting zorgt voor het natje en het droogje en zal de klussen begeleiden. 
  
In de zomerstop wordt het qua wedstrijden rustiger op het sportpark, maar verlaten is het zeker niet. Er wordt nog veel 
gevoetbald door iedereen die daar zin in heeft. Hier hebben wij geen problemen mee en zullen de trainingsvelden 
zelfs voorzien van doelen. Er mag tijdens de zomerstop gevoetbald worden op de trainingsvelden. (behalve op 
de ingezaaide delen). Om volgend jaar weer op een goede grasmat te kunnen voetballen zijn de wedstrijdvelden 
tijdens de zomerstop tot nader orde afgesloten voor gebruik. Hieronder vallen ook de E- en F velden. 
  
Daarnaast is in deze droge maanden van het jaar beregening van de velden van groot belang. Er is besloten om net 
als vorig jaar een beregeningsploeg paraat te hebben. Deze ploeg zal uit 6 vrijwilligers van c.v.v Fit Boys bestaan en 6 
van de v.v. Beilen. Bij droge dagen kunnen deze opgeroepen worden om een handje te helpen. Vrijwilligers hiervoor 
kunnen zich melden bij ondergetekende. 
  
Tot zaterdag! Voor iedereen die niet kan komen alvast een goede zomer gewenst. 
  
Namens het bestuur, 
Sander Stegehuis 
Penningmeester 
 

Dit is het laatste clubblad van het seizoen. 
Het eerste clubblad van het seizoen 
2015/2016 zal uitkomen op woensdag 19 
augustus.

mailto:secretaris@fitboys.nl
http://www.fitboys.nl/
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Activiteitenkalender 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feestelijke opening kantine 
Op zaterdag 29 augustus a.s. zal de verbouwde kantine feestelijk worden geopend. Met een feestelijk programma 
voor iedereen willen de vernieuwde kantine inwijden. De feestcommissie is een paar keer bij elkaar geweest. Het 
programma voor deze middag/avond ziet er globaal als volgt uit: 
 
 17.00 – 20.00 uur :   -   Het “Fit Boys Familiegevoel 4-4 toernooi” 
                                  -    Catering: Broodjes met hamburger,  saté-stokjes, ijs, koffie ed. 
                                  -    Rad van Fortuin 
 20.00 uur:                 -   gezellige avond met muzikale omlijsting( a la vrijwilligersavond) 
 
Dit is een vooraankondiging. De details en verdere invulling zullen verschijnen op de website en in het volgende 
clubblad na de zomervakantie. 
  
Feestcommissie. 

Familiedag Programma 
 
10.30 aanwezig f-jes, bengels & moeders  
11.00 spelen de f-jes & bengels tegen de moeders 
12.00 aanwezig zeskamp 
12.30/13.00 begin van zeskamp  
16.00 prijsuitreiking  
 
Wedstrijdschema: 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit: Locatie: Tijd Voor: 

6 jun. Fit Boys Familiedag Sportpark Noord West Alle leden en familie en belangstellenden 

 
Programma: 

11.00 – 12.30 uur Moeders tegen F-junioren en Bengels 
 
 

11.00 u. F5 – Moeders en  Bengels – Moeders 
 11.30 u. F3 – Moeders en           F4 – Moeders 

    12.00 u   F2 – Moeders en             F1 – Moeders 
 

12.30 uur :  Lunch 
13.00 uur:   Activiteit op het hoofdveld.  (Zie flyers en teamindeling in clubblad) 
15.00 – 16 15 uur Pauze 
16.30 uur: Officieel gedeelte met uitreiking van de verenigingsprijzen 
17.30 uur Barbecue      
 

9 juni TC-vergadering Kantine 19.30 uur TC-Leden 

12 jun. Kamp voor D-junioren Geheim n.n.b D-junioren 

13 jun. Kamp voor A-junioren Geheim n.n.b. A-Junioren 

20 juni Doedag i.s.m. Stichting Sportpark n.n.b. Senioren 

20 juni Teamuitje MA junioren Priveplaats 18.00 uur MA -junioren 

29 aug. Feestelijke opening Kantine 
Zie artikel in dit blad 

Kantine 17.00 uur Alle leden 

Tijd: Veld: Team: Team: 

11:00 tot 11:20 f-jes veld F 1 Moeders 

11:00 tot 11:20 f-jes veld F 2 Moeders 

11:25 tot 11:45 f-jes veld F 3 Moeders 

11:25 tot 11:45 f-jes veld F 4 Moeders 

11:50 tot 12:10 f-jes veld F 5 Moeders 

11:50 tot 12:10 f-jes veld Bengels Moeders 
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Indeling familiedag zeskamp middagprogramma 
Hallo leden, 

Zoals elk jaar komt er ook dit jaar weer een spetterende familiedag! Op deze dag hebben we allemaal leuke 
activiteiten met afsluitend een gezellige barbecue. Dit jaar doen we het iets anders dan de afgelopen jaren. ’s 
Morgens spelen de F’jes en bengels tegen hun verklede moeders, de eerste wedstrijden beginnen om 11 uur. 
Tijdens de lunch kun je in de kantine terecht voor lekkere broodjes knakworst. In de middag begint de zeskamp voor 
de andere leden. De zeskamp bestaat dit jaar uit: een survivalbaan, touwtrekken, broeklopen, doelschieten, de 
skippyslang en ook is er een zeephelling! Na de zeskamp worden er zoals elk jaar weer diverse prijzen uitgereikt en 
sluiten we af met een barbecue. Houd dus het clubblad in de gaten voor in de indeling. We zien jullie allemaal op 6 
juni! 

De Activiteitencommissie. 

LET OP: De spelers van de FIT Boys zaalteams die niet zijn ingedeeld, kunnen zich aanmelden en worden dan 
ingedeeld in een team. Als je niet mee kan doen met de activiteiten op de familiedag of je wilt graag 
begeleiden/helpen. Laat dit weten door even een mailtje te sturen naar: annelottehilhorst@hotmail.com. 

De indeling voor de zeskamp is als volgt: 

 
1 2 3 4 5 

Emiel de Boer Thomas Boele Lennart Worst Arlish Kors Collin v/d Graaf 

Bing Zwikker Lars Otten Robin van Burg Roy Woltinge Giel Kerssies 

Damian Fokkens Roel Kerssies Jort Westerbof Jelmer van Dijk Jaron Hulzebosch 

Wout Bazuin Jorn Stahlmecke Lars Hilberts Thomas Nap Koen de Vecht 

Jacco Boelen Vince Ribberink Anna Oosting Niels Hepping Emma Hutten 

Lucas Boele Tim Lutgers Arish Strijker Corneel van Ede Ruben Oostenbrink 

Jasper Bakker Thimon Oosterveld Harjan Schutten Jeroen Hepping Mark Konterman 

Jarno Beukema Matthijs Boer Merijn Boers Stefan Eefting Walter Kammer 

Jorden Turkstra Anne Jan Hepping David Veldman Robert Wilkens Walter Wiersma 

Leon Ackerman Rianne Zantinge 
 

Leah Schans Chantal Eefting 

Kelly v/d Velde  Melanie de Vries Marije de Kruijf Celena Zantinge Moniek Brink 

Remco Oort Albert Martens Marcel Oosting Bart Steenge Hein Hepping 

Harold Kamps Marcel De Bruyn Jan Eising Wout Flokstra Lukas Ribberink 

Frans v. Kesteren Anne Wyrdeman Wesley Tijms Edwin Roijinga Bert Westerhof 
Michel 
Lindemulder Ruben Schutten Andre Koskamp Maarten Mennen Berjon Groenink 

Remco Reinders Mark visser Jeroen Boelen Jesse Turkstra Maurits v/d Hoest 

Jeroen Kerssies 
Gerald 
Haandrikman Mark Seubring Robin Eising Renaldo Boom 

Blessing v/d Veen Giel StahlmecKe Jesse van Beelen Marrin Strijker Bart Lutgres 
 
 

  
 
 

Vervolg op de volgende pagina----- 
 

mailto:%20annelottehilhorst@hotmail.com
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6 7 8 9                                              10 

Kailer Helder Thomas Oostenbrink Ruger Olijve Tijs Timmerman Tijs Bazuin 

Jort Oosting Thijs Janssens Lucas Wiebing Rens Lunenborg Bart Janssens 

David Middelbos Ian v/d Dobbelsteen Marc Stadman Lisanne Stel Thijs Lunenborg 

Mike Jonink Carlos v/d Werff Niels v/d West Ilja Beuling Renzo v/d Keij 
Kevin v/d 
Dobbelsteen René Vrieling Jesper Tijdeman Jeria Sloots Sem Winkelman 

Daniel v/d West Marijn de Vries Niels Janssens Luuk Westerhoek Marcel Mellema 

Arjen Bakker Jorik v/d Laan Maarten de Boer Robert Haandrikman Erwin Dijkstra 

Nick Middelbos Lars de Boer Noah Winkelman Latisha Koeling Bart v/d West 

Martijn Bakker Ferdy Knoeff Tom Vredevoort Anthony v/d Holst Harro Kuijper  

Elise Boelen Ylona Nap Elvira Feikens Noortje van Dijk Sanne Kiers 

Mariska van Dijken Marieke Fledderus Leola Metzemakers Martina Boer Michelle Veldman 

Jan Schepel Douwe Visser Harald Woltinge Ronald Middelbos Aard Zuring 

Herwin Kamps Maurits Beuling Klaas Brouwer Martin Eising Arjan Keizer 
Ronald v. 
Waardhuizen Alex de Jonge Wilmer Schuring Sander v/d Woud Jurjen Boer 

Jan Willem Kerssies Klaas Sanders Arjan Luchies Arjan Scheper Maarten Oldersma 

Peterjan Oosting Wieger Oldersma Elwin Dam Rick Koops Leon Timmerman 

Ruud Seubring Dirk-Jan Smelt Julian Boom Roland Sikkema  Arjan Vriesema 

Wout Kleinhuis Jurgen Hofman Matthijs Stadman Mustafa Al-Dilemy Gerben Wolting 
 
 

Als je verhinderd bent of door een blessure niet mee kan doen graag even tijdig 

afzeggen bij de organisatie: annelottehilhorst@hotmail.com 
 

11 12 13 14 

Joris Ribberink Stijn Lander Wesley Vochteloo Berend Nap 

Rutger Kroezen Koen Westerhof Jimmy Knoeff Sander Wubs 

Janine van Faassen Daan Timmerman Gerjan Bakker Tobian Kooistra 

Danitsja v/d Werff Daniel Gotz Ilse Poorte Stefan Thoma 

Johan Vriesema Owen v/d Werff David Gotz  Raoul Beuving 

Jarno Middelbos  Tiny Ilic  Kevin Douwsma  Mark Hessels 

Xander Kollmer Rienk van Ewijk Willem Flokstra Arjen Lomulder 

Sander van Eijk Leroy de Bruijn Jako van Faassen Kevin Kooistra 

Jesse Drenth Thijs Oosting Dirk van Faassen Gert Jan Mellema 

Joanne Nederhoed Charissa Prins Deborah Buhendwa Mariette van Dijken 

Janine Roek Willeke de Boer Danielle Tol Jan van veen 

JB de Boer Carl Drenth Arjan Schepel Patrick de Vries 

Jeroen Ebbinge Marijn Stevens Rick Molema Alfons Pot 

Sebastiaan Ploeg Niek Schutten Sander Stegehuis Dennis Roijinga 

Robert-Jan Winters Niek Boerhof Jeroen Loovers Niels Turkstra 

Jos Gerding Tim Seubring Joost v/h Reve Matthijs Bonnen 

Jetze Rodenhuis Jack Tingen Roan Koster Julian Stel 

Koen de Vries Bram v. Dieren Elmer Donker 
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Klaverjassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij de einduitslag van het klaverjasseizoen om de 
HILBERTS BLOEMBOLLENWISSELTROFEE. De 
totaalstand bestaat uit de zeven beste resultaten over 
dit seizoen. De HILBERTS BLOEMBOLLEN 
WISSELTROFFE, wordt op de familiedag, zaterdag 6 
juni 2015 uitgereikt, evenals de andere prijzen aan de 
eerste drie in deze eindstand, deze drie in de 
eindstand worden hierbij uitgenodigd om hun prijs in 
ontvangst te nemen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van het scheidsrechtersfront….de laatste 
Bijzonder dat ik vanuit Frankrijk de laatste ‘van het scheidsrechtersfront’ typ. Gedwongen door een reorganisatie bij 
mijn werkgever ben ik helaas genoodzaakt te stoppen met het scheidsrechters gebeuren. Op zondag en maandag 
mag ik straks het weekend vieren en ’s zaterdags mag ik ’op komen draven’ bij postnl, het is niet anders.  Ben van 
mening dat je deze functie alleen kan uitvoeren als je met enige regelmaat ook aanwezig bent als de FIT Boys 
scheidsrechters actief zijn, tja en dat is nu net op die zaterdag…….  
 
Hier in Frankrijk bij Alpe D’HuZes staat op elke truck, zonder logistiek geen Alpe D’HuZes, en zo is het eigenlijk met 
scheidsrechters ook wel, zonder scheidsrechters geen voetbal. Alhoewel ik wel es verhalen hoor van zaalwedstrijden 
die wel zonder scheids worden gespeeld, dus het kan wel……of zal men dan toch met een andere instelling aan zo’n 
wedstrijd beginnen?  
 
Diepe bewondering heb ik voor de FIT Boys (jeugd)leden die regelmatig in het paars of zwart wedstrijden (inclusief 
toeschouwers en leiders/trainers) in goede banen proberen te leiden, het valt altijd niet mee……. FIT Boys heeft een 
enthousiast scheidsrechterskorps, en hier schaar ik ook de begeleiders onder, en daar mogen we trots op zijn! Wie 
het stokje gaat overnemen is nog onbekend, in de wandelgangen wel heel zachtjes iets vernomen maar dat zijn niet 
voor niets de wandelgangen……we zullen het zien! 
 
Iedereen bedankt voor de voortreffelijke samenwerking en een fijne vakantie gewenst….. Ps. De donatiebox voor Alpe 
D’HuZes staat nog steeds in de kantine! Een goede plaats voor het wisselgeld tijdens de familiedag….alle kleine 
beetjes helpen! 
 
Albert Gerding 
06-41104773 
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Dringend gezocht: Een Hoofdredacteur voor Groen-Geel 
Door het stoppen van de huidige hoofdredacteur zijn we voor ons fantastische clubblad op zoek naar een nieuwe 
hoofdredacteur. De werkzaamheden nemen zo’n drie uur in beslag op de 
maandagavond. De taken van de hoofdredacteur zijn: 
 

 Clubblad ordenen 

 Correcties aanbrengen waar nodig (eindredactie) 

 Clubblad uitprinten 
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jan Willem Kerssies: 
jwkerssies@live.nl   

 
Het Driede vs Hhc – afgevinkt 
 
In één week drie wedstrijden voetballen, wat zouden we een conditie kweken als die derde helft niet meedeed! 
 
Zaterdag 16 mei dus aan de doppen gekregen in Winschoten en deze woensdagavond 20 mei wachtte HHC op ons in 
een thuisderby. Van tevoren werden er complottheorieën bedacht over hoeveel illegale spelers zij zouden lenen, de 
groepsapp stond er bol van, maar de tegengeluiden melden: van eigen kracht uit gaan! Ja ja, wat een dooddoener. 
Klagen is namelijk zo mooi. Nog nooit was er op een trainingsavond zo'n grote opkomst bij't Driede, er was zelfs 
meegereisd publiek! HHC was een gemoedelijke ploeg, heel eerlijk, zonder illegale huurlingen, en met de nodige 
angst in de benen. Het was fijn keuvelen in't veld met ze. We hadden er net zo goed een gezamenlijke bbq met 3e 
helft aan vast kunnen plakken.  
 
Ook vanavond waren er afwezigen, en we misten ze. De aanwezigen schreeuwden de volgende dag om een 
wedstrijdverslag, want...tromgeroffel en joelende dames... we hadden weer eens gewonnen!! Er was deze wedstrijd 
een duidelijk verschil in strijd met de wedstrijd in Winschoten te zien. De achterhoede was weer een onneembare 
vesting dankzij Ebbie op't doel, Wesley als laatste man, Ed als voorstopper (verdedigende middenvelder, anticiperend 
op de 4-4-2 ruit van HHC, info uit betrouwbare bron), Michel en Anne op de backs. Het middenveld met Marijn (en z'n 
steun en toeverlaat aan de zijlijn Alinde) & Koskamp (de houthakker bokaal is voor hem) op de half posities, 
ondergetekende op mid mid. En als kers op de taart de voorhoede met Sjakie, Niek en de Beer (z'n laatste wedstrijd 
vh seizoen). De gehele eerste helft verliep in grote spanning. Wij creëerden vele kansen en Ebbie had het relatief 
rustig. Gedurende de wedstrijd werd er meer van hem gevraagd, en hij antwoordde met gelijkwaardig repliek. Oftewel 
hij was in topvorm, dat mag ook wel eens gezegd. Maar ondertussen was het nog steeds gelijkspel, en het was bijna 
rust. We kregen een vrije bal van de waai... eh de uitstekend leidende scheidsrechter. Ed en ik keken elkaar aan, en 
dat was genoeg. Met z'n laatste krachten sprintte hij op de gesneden vrije bal richting de elf, en tikte hem atletisch uit 
de lucht langs Guido de oud Fit Boyskeepert. Rust! Voorsprong. ' Hoe gaat't jongens? Sjakie?' vroeg JW in de rust. 
'We doen ons ding, das genoeg.'  
 

Zo was't. Wissels: Dennis in de spits, Rick op de back. Op de back Rick! Later in 
de tweede helft werd André gewisseld voor Anne en Beer ging er later ook uit 
zodat Niek terug kwam. 
 
De tweede helft verliep eigenlijk op precies dezelfde voet, het was 
zomeravondvoetbal om relaxt naar te kijken. Geen frustraties, slechts het 
meegereisde publiek vermaken. De spanning hing nog in de lucht, want een één 
nul voorsprong zou niet genoeg zijn tegen het oprukkende HHC. Iedereen wist 
dat en het publiek hield dus rekening met een volgend doelpunt. Vanaf de aftrap 
sprintte Dennis in de diepte en ontving de bal rond de zestien. Deze aanval 
strandde nog in schoonheid, maar een latere aanval met Sjakie niet!! Sjakie stond 
er klaar voor, keek me aan, en ik begreep em. Met trappelend ongeduld hield hij 
zich randje buitenspel op in de diepte. Buitenkantje rechts gaf ik em en daar ging 
die. Een schijn actie naar links, en stiekem binnendoor gaan. Twee man was ie te 

snel af, op de rand zestien sneed hij naar binnen, schieten en scoren. Het publiek knikte tevreden, HHC had het 
verwacht. We zaten comfortabel, we lieten de bal gaan, de tijd verstreek, de derde helft was in aantocht. Het 
achterover leunen was begonnen en dus kreeg Ebbie het drukker. Zo druk zelfs dat hij ons op de been hield. Op een 
gegeven moment werd het te gek en scoorde HHC z'n eretreffer. Het was ze gegund. Bij die score bleef het en Alinde 
zei dat ze trots was op haar grote kleine man. Een mooier einde kan ik er niet aan breien. 
 

 
 
 

mailto:jwkerssies@live.nl
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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 23 mei 2015 

Delfstrahuizen 2 -FIT Boys 2 4-1(nacomp)  LTC 6  -FIT Boys 4  1-3 

Fit Boys 2 niet door in de nacompetitie    FIT Boys VR1 -Gasselternyveen VR1 4-1 

FIT Boys 3  -Muntendam 2 2-3 

 

Zaterdag 30 mei 2015 

Gasselternyveen VR1 -FIT Boys VR1 0-4 

  

Het Driede vs Muntendam – arriverdatzie 
 
Het was fantastisch, de laatste wedstrijd van het seizoen was aangebroken. We mochten de wei na vandaag achter 
ons laten en onze lauweren rusten. Er waren bij die het verdient hadden, er waren bij die het nog meer verdienden. 
Maar je krijgt niet altijd wat je verdient en daarmee vat ik de wedstrijd van vandaag goed samen. Wij kregen niet de 
drie punten die we op basis van de eerste helft verdiend hadden. Muntendam kreeg wel de drie punten die zij op basis 
van de tweede helft verdienden. Ze kwamen zonder wissels opdagen, en wonnen met 3-2 van ons. Dat deden ze 
netjes.  

 
De eerste helft was echter van ons. Met de drie punten sfeer van afgelopen woensdag tegen HHC in onze 
gemoederen, betraden we het veld. Vandaag was de laatste wedstrijd van dé Scheids: Albert Gerding. Albert, opdat 
we niet vergeten, bedankt voor alle jaren!! De eer was geheel onzer zijds. Een man met een groen geel hart, een 
liefde voor de club uitgedrukt in vele dienstjaren. Het verdient een eervolle vermelding en geen afscheid via de 
achterdeur van veld 4 op een zaterdagmiddag in mei. Laten we onze mensen eren tot in de eeuwigheid, amen. Albert 
Gerding dames en heren! Een applaus, oorkonde, familiedagspeech van zijn boezemvriend dhr. M. Daat waardig.  
 
Dan nu het Driede. Als verslaggevert voor het bladje probeer je de wedstrijd tot leven te blazen in woorden. De wind 
door onze haren. De kou en stijfheid in een warming up op een regenachtige winterdag. De frustratie over de 
onterechte dwalingen, de beleving in een ieder van ons, de glimlach op het gezicht van een teamgenoot, de strijd die 
we voor elkaar aan het daglicht stellen, het plezier wat we door elkander beleven in en buiten de krijtlijnen. Voetbal is 
meer dan een bal en 22 spelers. Voetbal is een uitlating. De plek waar je jezelf kunt zijn, en er niets anders van je 
wordt verwacht. Je hoeft niets, en als je wel wat doet is dat ook goed. Je vindt elkaar op z’n kwetsbaarst aan de bar bij 
een leeg glas. Je viert hoogtepunten en dalen. Een ventie als Niek wordt voor de wedstrijd door klein grut 
aangesproken als ‘Appeltaart’ omdat zijn moeder deze ooit voor hem bakte toen hij een goal scoorde, en sinds dit 
seizoen prijkt de naam ‘Appeltaart’ achter op zijn Driede polo. Vandaag scoorde hij wederom, en even dacht zijn 
moeder terug aan die eerste appeltaart. Frans voetbalde dit seizoen wedstrijden die op één hand te tellen waren 
geweest. Maar deze laatste wedstrijd speelde hij 90 minuten lang, en het zweet gutste hem van de kop. Hij scoorde 
ook, in de kruizing, en het was memorabel! Edwin viel in, en viel uit door een blessure. Het stond hem te prijzen dat hij 
in eerste instantie al mee deed, terwijl hij de woensdag kreupel lopend van het veld af was gekomen.  
 
En zo kan ik van iedere speler persoonlijke te prijzen eigenschappen benoemen. Mennen voetbalde de beste partij 
van het seizoen, en baalde dat hij gewisseld werd. Michel is het gehele seizoen een constante vaste waarde die nooit 
verzaakte. Wesley groeide dit seizoen uit tot volwaardig aanvoerder. Sander en Jan Willem wil ik bedanken voor de 
leidinggevende taken die zij op zich hebben genomen! De feestcommissie mannen wil ik de hemel in prijzen. En altijd 
blijven er namen onbenoemd, omdat er woorden tekort schieten om iedereen te bejubelen.  
Driede bedankt voor een seizoen waarin het kampioenschap werd behaald in het delen van de glimlach, en soms een 
traan. Xjedoegknuffelzoen zoals Sjakie zou zeggen.  
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Van de Technische Commissie  

 
Meisjes/Dames 
De samenwerking met VV Beilen en CVV Fit Boys omtrent meisjes en damesvoetbal is in volle gang. Bij het drukken 
van het laatste clubblad zijn de indelingen van de teams nog niet bekend. Wat we wel weten is dat we hopelijk kunnen 
samenwerken met een aantal jeugd- en damesteams. De meisjes en dames zullen deze week via een persoonlijke 
mail op de hoogte worden gehouden over reilen en zeilen en in welk team ze volgend jaar komen te voetballen. 
Bij vragen of onduidelijkheden kan er contact opgenomen worden met Johan Boer of Ramon Cid namens de 
werkgroep. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marianne Brockhus-Verwaijen 
Kamperfoeliehof 11a 
9413 AB Beilen 
 
Teamindelingen E en F junioren seizoen 2015-2016 
Hieronder volgt de indeling voor het komende seizoen van de E- en F-junioren. Deze indeling is gemaakt in 
samenwerking met alle trainers en begeleiders van de betreffende teams in samenwerking met de coördinatoren en 
de TC. Doordat we niet weten of we tijdens de zomerstop nog nieuwe aanmeldingen krijgen zou het kunnen gebeuren 
dat we voor aanvang van de competitie toch nog eventuele wijzigingen zullen moeten aanbrengen.  
 
Voor de E-junioren zou het kunnen gebeuren dat wanneer er extra aanmeldingen zullen zijn, we gaan kiezen voor een 
extra team. Dit zou voor de competitie of in de winterstop kunnen gebeuren. Er zal dan nog geschoven gaan worden 
met spelers. Vooralsnog is dit de indeling om het seizoen mee te starten. 
 
Bij de F4 zijn er op dit moment 5 spelers maar onze ervaring leert dat er in de zomerstop altijd nieuwe F-junioren 
worden opgegeven. Voor vragen kun je terecht bij de coördinator van betreffende leeftijdsgroep (F-junioren, Martin 
Hoiting en E-junioren Erik Bos) of bij de TC (Aljon Stahlmecke). 
 
E1   E2   E3   E4 
Julian Stel  Mathijs Stadman Amir Al-dilemy  Tibo Broekman 
Robin van Burg  Mustafa Al-dilemy Thomas Boele  Diego Makaaij 
Rens Lunenborg Bart Lutgers  Patrick Molema  Sander Stel 
Sten Oosting  Thijs Kalsbeek  Teun Bolwijn  Rens Nagel 
Mart Oosting  Ruben de Vries  Tim v Dijk  Lilian Groenink 
Dion Nijland  Collin vd Graaf  Emiel de Boer  Jort Abbes 
Gerben Wolting  Reinder v Faassen Thomas Oostenbrink Mohammed Al Krady 
Stein Lander  Wout Kleinhuis  Merijn Wiggers  Emy Woltinge 
Thijs Janssens  Nathan Feddes  Bram v Dieren  Lennert Worst 
      Kailer Helder  Rutger Olijve 
 

Let op: op woensdag 10 juni om 18.00 wordt iedere E-pupil verwacht om voor het eerst 
gezamenlijk te trainen. Dat zal zo veel mogelijk gebeuren onder leiding van de nieuwe 
trainers van het komende seizoen. 
 
F1   F2   F3   F4 
Dylano Kooistra  Niels Wiechers  Sven Weurding  Thijs Hoiting 
Kjell Stahlmecke Milan v Beelen  Onno Woltinge  Luuk Oosterhof 
Lars Nap  Merijn vd Bijl  Sylvan Bos  Milan Jongstma 
Dylaro Willems  Timo Zomer  Rik Lutgers  Yanick Westerhof 
Rik Oosterloo  Tobias de Vries  Matthijs Dijkstra  Ruben de Jong 
Rien Westerhoek Jort Bolwijn  Gerjan Oldewening  
Sem Hoiting  Maud Kamps  Sylvan Kooistra 
Stein Kerssies  Dani Koster  Nick Hulzebosch 
   Nout Abbes 
 

Let op: op woensdag 10 juni om 18.00 wordt iedere F-pupil verwacht om voor het eerst 
gezamenlijk te trainen. Dat zal zo veel mogelijk gebeuren onder leiding van de nieuwe 
trainers van het komende seizoen. 
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Indelingen juniorenteams: 
Hieronder de spelerslijsten voor de junioren voor het seizoen 2015-2016. Zoals jullie kunnen zien er nog geen 
indelingen gemaakt. Dit komt omdat we gezamenlijk zullen starten met alle leeftijdscategorieën. De definitieve 
selecties zullen worden samengesteld aan de hand van selectietrainingen. De eerste training voor alle junioren staat 
gepland op maandag 10 augustus. De tijden zullen door de betreffende trainers zo spoedig mogelijk worden 
gecommuniceerd. Voor vragen kun je terecht bij Erik-Jan de Jonge (06-19181110) TC-lid A- en B-junioren, en Jan 
Willem Kerssies (06-57595195) TC-lid D- en C-junioren. 
 
A1    B’s: B1, B2 
Leon Akkerman   Arjen Bakker  Johan Vriesema Tiny Ilic 
Jasper Bakker   Daniel vd West  Jeria Sloots  Sander v Eijk 
Mark Hessels   Lennart Kroezen Kelvin vd Dobbelsteen Robert Haandrikman 
Jako v Faassen   Niels Janssens  Corneel v Ede  Jorik vd Laan 
Willem Flokstra   Xander Kollmer  Kevin Douwsma Lars de Boer 
Antony v.d. Holst  Jarno Middelbos Thimon Oosterveld Maarten de Boer 
Jarno Beukema   Justin Kerssies  Matthijs Boer  Mark Konterman 
Leroy de Bruyn   Kevin Kooistra  Nick Middelbos  Jeroen Hepping 
Harjan Schutten  Marcel Mellema  Merijn Boers  Rienk v Eijk 
Jesse Drenth   Stefan Thoma  Walter Kammer  Bart vd West 
Jorden Turkstra   Jesper Tijdeman Noah Winkelman Stefan Eefting 
Gert Jan Mellema  Johan Vriesema Erwin Dijkstra 
Dirk van Faassen 
A.J. Hepping 
R. Wilkens 
 

Let op: op woensdag 10 juni om 18.00 wordt iedere A- en B-junior verwacht om voor het 
eerst gezamenlijk te trainen. Dat zal zo veel mogelijk gebeuren onder leiding van de nieuwe 
trainers van het komende seizoen. 
 
C’s: C1, C2   
Demian Fokkens  Rene Vrieling  Martijn de Vries   
Owen vd Werff   Ruben Oostenbrink Jelmer van Dijk       
Vince Ribberink   Tobian Kooistra  Lucas Boele 
Daan Timmerman  David Gotz  Rutger Kroezen    
Jacco Boelen   Thomas Nap  Sven Saverschel 
Koen Westerhof  Sem Winkelman Thijs Lunenborg   
Raoul Beuving   Wout Bazuin  Niels Hepping 
Gerjan Bakker   Arish Strijker  Koen de Vecht    
Luuk Westerhoek  Kevin Adolfs  Tim Lutgers 
 

Let op: op woensdag 10 juni om 18.00 wordt iedere C-junior verwacht om voor het eerst 
gezamenlijk te trainen. Dat zal zo veel mogelijk gebeuren onder leiding van de nieuwe 
trainers van het komende seizoen. 
     
D’s: D1, D2, D3 
Giel Stahlmecke  Roy Woltinge   Niels vd West 
Blessing vd Veen  Giel Kerssies   Jaron Hulzebosch 
Roan Koster   Bing Zwikker   Sander Wubs 
Jack Tingen   Tijs Timmerman  Renzo vd Kleij 
Berend Nap   Jesse v Beelen   Lars Hilberts 
Koen de Vries   Arliss Kors   Carlos vd Werff 
Lars Otten   Wesley Vochteloo  Jimmy Knoeff 
Marrin Strijker   Jetze Rodenhuis  Jort Westerhof 
Tijs Bazuin   Elmer Donker   Mike Jonink 
Bart Janssens   Daniel Gotz   Jorn Stahlmecke 
Lucas Wiebing   Ian vd Dobbelsteen  Jurgen Hofman    
Marc Stadman   Joris Ribberink   David Middelbos 
Jort Oosting   Roel Kerssies 
 

Let op: op woensdag 10 juni om 18.00 wordt iedere D-junior verwacht om voor het eerst 
gezamenlijk te trainen. Dat zal zo veel mogelijk gebeuren onder leiding van de nieuwe 
trainers van het komende seizoen. 
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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 
 

Uitslagen  
Woensdagavond 20 mei 2015 
FIT Boys MA1  -Oerterp MA1 9-1   FIT Boys F1 -Gieten F1 4-3 
FC Assen E4  -FIT Boys E3 6-2   
 
Zaterdag 23 mei 2015 
ACV A3  -FIT Boys A1  1-2  FIT Boys E3 -Beilen E2  5-3 
SJO de Held MA2 -FIT Boys MA1  7-0  LTC E5  -FIT Boys E4  2-8 
Gomos/Veenhuizen B2 -FIT Boys B1  1-2  FIT Boys E5 -LTC E6  11-1 
Beilen B3  -FIT Boys B2  2-2  FIT Boys F1 -Rolder Boys F1 4-0 
FIT Boys C2  -Achilles 1894 C3 3-3  LTC F4  -FIT Boys F2  7-3 
FIT Boys D1  -Borger D1  1-6  Beilen F2 -FIT Boys F3  10-1 
FC Assen D6  -FIT Boys D2  1-0  Annen F4 -FIT Boys F4  2-0 
Rolder Boys E1  -FIT Boys E1  7-4  FIT Boys F5 -Achilles 1894 F6 8-4  
FIT Boys E2  -HHCombi E1  2-3 
 
Zaterdag 30 mei 2015 
FIT Boys A1  -VAKO A2  8-0  Nieuw Buinen D1 -FIT Boys D1 2-2 
Oerterp MA1  -FIT Boys MA1  5-4  LEO (loon) E8  -FIT Boys E5 13-1 
VAKO C2  -FIT Boys C2  2-6 
 
 

PROGRAMMA 
Woensdagavond 03 juni 2015 

KL
  

Wed.nr Wedstrijd 
 

Tijden Scheids Vervoer/ 
Bijzonderheden 

Wassen 
 

 
 Hoofdkl. 
    01 

 
 110736 

 
 SV Bedum MA1  - FIT Boys MA1 

 
 18.00 uur 
 19.30 uur 

 
 Bedum 

 
 Leah, Sanne, 
 Noortje, Ylona 

 
 Ylona 

 

 
Dit is het laatste clubblad van het seizoen. Het 
eerste clubblad van het seizoen 2015/2016 zal 

uitkomen op woensdag 19 augustus. 
 

 

J

K

Z 

eugd       

  
 

  


