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

 

Groen / Geel 
JAARGANG 55 

28 oktober 2015 – nr. 09 

Opgericht 23 augustus 1953 

 

FIT Boys kantine 0593-540264 Alarmnummer artsen 0900-1120112 

Postadres E-mailadres Website Redactie 

Boterbloem 31 secretaris@fitboys.nl www.fitboys.nl redactie@fitboys.nl 

9411 CG Beilen    

 

Bestuursleden 
 

Voorzitter Ed Sikkema 0593-540723 TC zaken Albert Seubring 0593-850411 

Secretaris Martin Willekes 0593-542015 Jeugd zaken Annemieke Westra 06-18465800 

Penningmeester Sander Stegehuis 06-13024770 Algemene zaken Johan Boer 06-23920255 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester 

 

Technische commissie 
 

Senioren Albert Seubring 0593-850411  

 Arjan Schepel 06-52021890  

Jeugd Aljon Stahlmecke 06-51713602 F-junioren en Bengels 

 Jan Willem Kerssies 06-57595195 C- en D-junioren 

 Arend van der Giezen 06-31237659 A- en B-junioren 

Vrouwen en meisjes Marianne Brockhus-Verwaijen 06-10265989  

Hoofd jeugdopleiding Arend van der Giezen 06-31237659  

 

Van het bestuur 
 
Zoekend naar inspiratie voor een stukje tekst voor in het clubblad kom ik op de website terecht en concludeer dat ik weinig 
heb toe te voegen aan alle zeer recente teksten die door de webmaster zijn geschreven. Wedstrijdverslagen van 
seniorenteams, jeugdteams, damesteams en samenwerkingsteams. Maar ook over de door voetbalschool Skills 
georganiseerde jeugdvoetbaldag 'Komt dat schot'  in de herfstvakantie. Webmaster, Maurits Beuling, een heel dikke pluim 
voor jou!!!!! 
 
Het enige waar ik alle leden, en ook ouders van jeugdleden, vanaf deze plaats aan wil herinneren, is de ledenvergadering van 
donderdag 29 oktober a.s. om 20.00 uur in de kantine van c.v.v. Fit Boys. Praat mee en laat je stem horen! Tot donderdag. 
 
Annemieke Westra  
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Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 
 
Datum  donderdag 29 oktober 2015 
Aanvang  20:00 uur 
Locatie  Sportpark Noord-West, kantine c.v.v. Fit Boys 
 

Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Goedkeuring notulen 

� Algemene ledenvergadering 23 oktober 2015 
4. Algemene ledervergadering 29 oktober 2015 jaarverslagen 

� Goedkeuring jaarverslag 2014-2015 zoals in het clubblad gepubliceerd 
� Jaarverslag Technische Commissie door Albert Seubring 
� Jaarverslag Jeugd Commissie door Annemieke Westra 

5. Financiën 
� Exploitatieoverzicht 
� Begroting 2015-2016 
� Vaststellen contributie 
� Verslag kascommissie door Carl Drenth, Ria de Vries en Johan Koster (reserve) 
� Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Bestuursverkiezing 
7. Samenwerkende teams 
8. Digitaal clubblad Groen / Geel 
9. Mededelingen 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
De stukken, alsmede de jaarverslagen liggen in de kantine. 
 
Namens het bestuur van c.v.v. Fit Boys, 
Martin Willekes (secretaris) 
 

Notulen 
 

Datum  donderdag 23 oktober 2014 
Aanvang  20:00 uur 
Locatie  Sportpark Noord-West, kantine c.v.v. Fit Boys 
Aanwezig 42 leden, zie presentatielijst-ledenvergadering-23-10-2014.pdf 
Afwezig (m.k.) Gabor Stolp, Jan Stevens, Marijn Stevens, Martin Datema, Gerard Wubs, Harold Kamps, Joost van het Reve, 

Jan Schepel en Edwin Roijinga 
 

1. Opening door de voorzitter 

Ed (voorzitter) opent om 20:05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom aan de aanwezige 
ereleden. Een vereniging is niets zonder de vrijwilligers. Speciaal dankwoord aan al onze vrijwilligers en hun inzet voor de 
vereniging. Op dit moment telt onze vereniging ruim 200 vrijwilligers. We staan aan het begin van de algemene 
ledenvergadering ook even stil bij de dierbaren die ons het afgelopen seizoen zijn ontvallen, we zijn in gedachte bij de 
nabestaanden. 

 

2. Mededelingen 

De leden die met kennisgeving afwezig zijn worden opgenoemd. Er zijn verder geen mededelingen. 
 

3. Goedkeuring notulen 

De aanwezige leden wordt gevraagd om goedkeuring van de notulen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 
oktober 2013 en de Extra Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2014. 

 

� Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2013 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 

� Extra Algemene Ledenvergadering 20 februari 2014 
Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslagen 

Door middel van een toelichting op het jaarverslag wordt er teruggekeken op het afgelopen seizoen. Eerder dit jaar is er tijdens 
een extra algemene ledenvergadering akkoord gegeven voor een nieuwe bestuursstructuur en zijn er op een aantal posten 
nieuwe bestuursleden benoemd. Nagenoeg alle commissies hebben een voorzitter en zijn actief. Voor de kantinecommissie zijn 
wij nog opzoek naar een voorzitter. 

 

We waren erg geschrokken toen in mei van dit jaar Jan Berend de Boer, tijdens 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. 

 

Na vier seizoenen stopte Frens Waninge als trainer van het 1e elftal. Niet alleen de trainer stopte aan het einde van het seizoen, 
een aantal ervaren spelers zijn ook gestopt. We zijn in het aantal senioren elftallen teruggegaan van 5 naar 4 elftallen. Wel zien 
we een lichte groei van jeugdleden. Aan het begin van het nieuwe seizoen kregen we de mededeling dat Aaldert Hendriks, de 
trainer van het 2e elftal, om persoonlijke reden per direct zou stoppen. Zijn vrouw had een beroerte gekregen en hij moest 
aandacht besteden aan de zorg van zijn vrouw en zijn gezin. Voor deze ledenvergadering is er nog contact geweest met Aaldert, 
zijn vrouw herstelt langzaam en is volop bezig met haar revalidatie. Aaldert groet alle leden en stelt het contact zeer op prijs. 
Natuurlijk ook aandacht voor de mooie Lanijto-wagen die door onze leden is gebouwd. Tijdens de Lanijto-parade was er veel lol 
op de wagen en dat werd ook het publiek langs de route duidelijk. Door een uitstekende en intensieve samenwerking met vv 
Beilen is er een nieuw biercontract tot stand gekomen. De voorwaarden van bierbrouwer Heineken waren het gunstigst en komt 
vanaf het begin van het nieuwe seizoen Amstel uit de tap. Dit nieuwe contract geeft ons tevens extra financiële armslag.  
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Het afgelopen seizoen werd het nieuwe logo gepresenteerd. Hiermee is een einde gekomen aan de verwarring wat nu het 
officiële logo is. Tijdens het vorige seizoen is hard gewerkt aan het zoeken naar nieuwe sponsoren. Raven advies is gevonden 
als nieuwe hoofdsponsor en daar zijn we erg blij meer. Met de zoektocht naar nieuwe sponsoren hebben we tevens de 
voorbereiding om ons oude tenue te vervangen ingezet.  

 

Niet alleen de spelers, ook de scheidsrechters zijn in het nieuw gestoken. Het resultaat is iedere week op ons sportpark te 
bewonderen. Trots zijn we ook op de aanstelling van een jeugd coördinator. Hiermee willen nog meer aandacht en structuur 
aanbrengen in onze jeugdopleiding. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er door middel van een politiek Sportcafé 
een debat geweest met de gemeente politiek. 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. Verder worden er nog een aantal 
zaken naar voren gehaald die in het algemene jaarverslag zijn terug te vinden.  

 

Ed vraagt de aanwezige leden of iedereen de verslagen heeft gelezen en of er vragen of opmerkingen zijn en specifiek of het 
algemene jaarverslag is goedgekeurd. 

 

� Goedkeuring jaarverslag 2013-2014 zoals in het clubblad gepubliceerd 
Geen opmerkingen, jaarverslag is goedgekeurd. 

� Jaarverslag Technische Commissie door Albert Seubring (TC) 
Geen vragen en of opmerkingen. 

� Jaarverslag Jeugd Commissie door Annemieke Westra (JC) 
Geen vragen en of opmerkingen 

 

5. Financiën 

Sander (penningmeester) geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen seizoen en geeft hij een toelichting op de 
begroting van het volgende seizoen. Sander verzoekt de aanwezigen de vragen achteraf te stellen zodat hij zijn toelichting eerst 
kan afmaken. 
� Exploitatieoverzicht 

Opvallend is het verschil in de voorziening groot onderhoud. Dit komt doordat naast het groot onderhoud en investeringen 
ook het jubileumfonds hier onderdeel van maakte en is de schadeafwikkeling hierop geboekt. 

 

Het eindresultaat over het afgelopen seizoen was hoger dan dat van het seizoen daarvoor, hoe komt dat. Er is een 
investering gedaan in onze energieaansluiting waardoor we op langere termijn onze energiekosten lager zullen zijn. Door 
een hogere omzet van de kantine waren de kosten van de kantine hoger. Door het nieuwe biercontract en een scherpere 
inkoop is de verwachting dat het komende seizoen het resultaat veel beter zal zijn. Verder is er een aantal incidentele acties 
geweest, zoals de Lanijto. Het 60 jarig bestaan hebben we met een positief resultaat afgesloten.  

 

Alle acties worden nu door Sander gepresenteerd. We zien dat deze acties een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de 
vereniging en bijdragen aan het positieve resultaat. 

� Begroting 2014-2015 
Sander geeft aan de begroting voor 2014-2015 voorzichtig is begroot. Door een wijziging in de belasting en de aanstelling 
van een jeugd coördinator zijn de personeelskosten in de begroting hoger dan vorige seizoenen. Ondanks het nieuwe 
biercontract, waardoor de resultaten van de kantine beter zullen zijn, is dit in deze begroting voorzichtig begroot. De 
energiekosten is in de begroting lager dan afgelopen seizoen. 

� Kascommissie 
Sander vraagt aan de kascommissie om verslag te doen. Carl Drenth doet namens de kascommissie verslag (kascommissie: 
Fedde Boerhof, Carl Drenth en Ria de Vries (reserve). Carl geeft complimenten aan de penningmeester voor het goede en 
duidelijk jaaroverzicht en stelt voor om decharge te geven, dit gebeurt onder luid applaus van de aanwezige leden. 

� Benoeming nieuwe kascommissie 
Fedde verlaat de kascommissie en we zoeken nu een nieuw lid voor de kascommissie. Johan Koster meldt zich aan en zal 
volgend jaar op de reservelijst. De kascommissie bestaat nu uit: Carl Drenth, Ria de Vries en Johan Koster (reserve). 

� Vaststellen contributie 
Conform de statuten is het voorstel om het komende seizoen de contributie aan te passen aan de prijsindex. Door afronding 
komt de gemiddelde contributieverhoging uit op zo’n c.a. 2%. De contributieverhoging wordt door de aanwezige leden 
goedgekeurd. 

6. Stichting 
Albert Oosting (secr. Stichting) geeft namens de stichting een kort verslag over het afgelopen seizoen. Er is een toegangshek 
geplaatst, dit om te voorkomen dat er ongeoorloofd auto’s op het sportpark komen. In de zomerstop is er in de hal een TV 
scherm geplaatst voor de kleedkamerindeling. De ramen van de tribunes zijn door Wits flink onderhanden genomen en hierdoor 
hoeven er geen nieuwe ramen geplaatst te worden, dat is een besparing van zo’n 10.000 euro. Op advies van Harry Sanders, 
vertegenwoordiger van Fit Boys in de stichting, worden de velden nu niet alleen bezand maar ook met compost of kunstmest 
bestrooid, vragen hierover kunnen na afloop aan Harry Sanders worden gesteld. Het opruimen van de doelen aan het einde van 
het seizoen kan beter, vaak zijn niet alle doelen opgeruimd als het seizoen afgelopen is. 

 

� Er komt een vraag over de netten van de doelen, wie is verantwoordelijk voor de netten in de doelen? 
De vaste doelen worden door de stichting gedaan en de losse doelen door de verenigingen. De stichting bestaat alleen uit 
een bestuur en heeft zelf geen vrijwilligers en zal de stichting ook hiervoor een beroep doen op de vrijwilligers van de 
verenigingen. 

 

Het contract met Alescon is verlengd. Tijdens de gesprekken over de contractverlenging  is ook gesproken over een pro 
actievere houding inzake het onderhoud van de velden. Door de vele wisselingen van teamleiders bij Alescon worden zaken nog 
wel eens niet of te laat opgepakt. De drainage vraagt heel veel aandacht, onze velden liggen op het laagste punt van de 
gemeente hierdoor loopt de drainage vaak vol met modder en moeten ze worden schoongemaakt. De drainage moet op termijn 
worden vervangen. Gezien de termijn waarop onze pacht periode afloopt moet er goed worden gekeken of een dergelijk 
investering wel moet worden gedaan. Daarbij heeft de gemeente plannen om een waterpartij aan te leggen voor ons sportpark. 
De aanleg hiervan zal er voor zorgen dat de parkeer problemen bij ons sportpark groter zullen worden. De parkeerproblemen 
zijn er niet alleen voor de auto’s, ook de fietsen hebben onvoldoende plek op het sportpark. De stichting is over deze zaken in 
gesprek met de verenigingen en de gemeente en heeft binnenkort een afspraak met de wethouder. Wel zijn er vergevorderde 
plannen om de parkeerplaats voor auto’s te gaan uitbreiden door het grasveld wat grenst aan de parkeerplaats erbij te trekken. 
Afgelopen zomer zijn er problemen geweest met de beregeningsinstallatie, de pomp werkte niet altijd. Deze zijn inmiddels 
opgelost. Aaltinus Horsting heeft afscheid genomen van de stichting, Tabe Poede heeft zijn rol overgenomen in de stichting. 
� Vanuit de zaal komt een opmerking over de verrekening van de stichting. Dreigende inkomstendelving worden direct op de 

verenigingen verhaald door b.v. huurverhoging. Extra inkomsten komen vaak niet direct ten goede aan de verenigingen.  
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Er is geen verwachting dat hier direct een antwoord op komt, maar dat deze opmerking wordt meegenomen naar de 
stichting.  

� Er is een vraag over de bordjes met regels die plotseling zijn opgehangen, wie gaan deze regels handhaven. Deze regels 
zijn niet volgens afspraak met de verenigingen opgesteld en daarover wordt met de stichting gesproken. Maar wie voelt 
zich binnen de vereniging verantwoordelijk voor naleving van deze regels, de dingen gaan niet vanzelf. Dit wordt 
meegenomen in de volgende bestuursvergadering. 

� Nog een opmerking over Alescon, kan er extra aandacht komen voor het maaien, het gras is soms heel erg lang. Dit is 
reeds met Alescon besproken en we verwachten dat dit het komende seizoen beter zal gaan. 

� Wat is de reden dat Alescon nog het onderhoud doet? Is er na het aflopen van het onderhoudscontract ook offertes 
gevraagd bij andere groenbedrijven? 
Dat is in het verleden al eens gedaan en Alescon was destijds de goedkoopste. De prijs is niet de enige reden dat er voor 
Alescon is gekozen, het sociale aspect speelt een belangrijke rol. 

 

7. Seizoen 2014-2015 

Nadat we uitvoerig hebben stilgestaan bij het afgelopen seizoen, nu een blik vooruit en bespreken we op hoofdlijnen zaken die 
in het komende seizoen aan de orde komen of verder opgepakt zullen worden.  

 

Al geruime tijd ligt er een samenwerkingsovereenkomst tussen Fit Boys en vv Beilen over de invulling van de dames en meisjes 
teams. In de praktijk komt er niet veel van de uitwisseling van meisjes en of vrouwen om zo teams aan te vullen. Wel wordt er 
goed samengewerkt als het gaat over de promotie van het vrouwen voetbal in onze gemeente. Het eerste resultaat was een 
clinic verzorgd door de vrouwen van SC Heerenveen. Alle voetballende dames en meisjes uit de gemeente Midden Drenthe 
waren hiervoor uitgenodigd. In samenwerking met de KNVB wordt verder gekeken hoe het vrouwenvoetbal nog meer onder de 
aandacht kunnen brengen binnen de gemeente. 

 

Tijdens het agendapunt “Stichting” heeft Albert Oosting uitgebreid stilgestaan over de samenwerking en de contacten met de 
gemeente. Helaas is er door de gemeenteraadsverkiezingen een wisseling geweest van gemeenteraadsleden waardoor we voor 
een aantal onderwerpen eigenlijk weer opnieuw het gesprek moeten aangaan. Het gaat hier dan o.a. over het kunstgras, 
trainingsvelden, drainage, parkeren, enz. Tijdens de discussies gedurende het Sportcafé werd duidelijk dat Sport en 
voornamelijk voetbal niet heel hoog op de agenda staat van onze gemeenteraad. 

 

Vooruitkijkend nog even aandacht voor de nieuwe kleding, terug naar de basics. Het nieuwe shirt lijkt veel op het 
oorspronkelijke shirt en ook de nieuwe tenues voor de scheidsrechters zijn erg mooi. Met heel veel enthousiasme doet Harm de 
verdeling van de kleding. Voor de kleding komt er boven een speciale kast waar de kleding goed en droog bewaard kan blijven.  

 

Het seizoen 2014-2015 zullen de regels op het sportpark, de BHV en dus ook de AED veel aandacht krijgen. Binnen het 
sportpark wordt er gewerkt aan betere richtlijnen. Wij werken hier als vereniging aan mee en willen het gebruikt van de AED 
beter borgen. 

 

Met de start van het nieuwe seizoen is ook het nieuwe alcoholprotocol van kracht. In mei van dit jaar hebben de verenigingen 
uit de gemeente overleg gehad met de burgemeester en wethouders over de naleving van de nieuwe alcoholwet. In het nieuwe 
alcoholprotocol is vastgelegd wat de richtlijnen en voorschriften zijn voor een verantwoord alcoholgebruik. De barvrijwilligers 
hebben een voorbeeldrol en veel verantwoordelijkheden, orde in de kantine, het opmaken van de kassa, afsluiten van de 
kantine en het minste verantwoord schenken van alcohol. Daarom heeft het bestuur besloten dat de barvrijwilligers tijdens hun 
bardienst geen alcohol gebruiken. Het nieuwe protocol is in de kantinecommissie besproken en bekrachtigd. Dit heeft geleid tot 
het vertrek van één coördinator en vijf vaste barmedewerkers voor de zaterdagmiddag. Inmiddels zijn er weer vijf nieuwe 
vrijwilligers aangemeld en is de verwachting dat we op zeer korte termijn dit hebben opgelost. 

 

Al geruime tijd wordt er door onze leden aangegeven dat de kantine inrichting gezelliger kan, daarbij komt dat veel apparatuur 
ook aan vervanging toe is. Voor de verbetering van de inrichting van de kantine is een speciale commissie samengesteld. Deze 
commissie bestaat uit zo’n 15 leden met uiteenlopende specialiteiten en waarmee deze verbetering gaan uitwerken. De 
commissie krijgt inmiddels ondersteuning van een echte binnenhuisarchitect. Teun Vredevoort geeft advies omtrent inrichting 
en kleurinstelling. Natuurlijk kost een dergelijke verbouwing geld en inmiddels zijn er met de sponsor- en activiteitencommissie 
afspraken gemaakt om te kijken naar mogelijke financiële ondersteuning. Zodra meer duidelijkheid is omtrent de kantine wordt 
dit met de leden gecommuniceerd. Dit brengt ons aan het einde van de vooruitblik en hopen we op een mooi, respectvol en 
sportief seizoen. 

 

8. Rondvraag 
� Er wordt om aandacht gevraagd voor het protocol over het gebruik van de AED. Bij v.v. Niekerk is er al een dergelijk 

protocol en die blijkt te werken. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen misschien dat protocol gebruiken. 
Dit voorstel wordt meegenomen door het bestuur. 

� Waarom wordt er niet gesproken met de politieke partijen in onze gemeente, is dit niet beter dan met de wethouder?  
Dit gebeurt al, alle fractievoorzitters zijn op uitnodiging van de verenigingen op het sportpark geweest. We gebruiken alle 
gemeente kanalen om in gesprek te blijven. 

� Hoe zit het met het bestuurslid van dienst, mag deze wel alcohol drinken? 
Degene die bardienst heeft drinkt geen alcohol en ook het bestuurslid van dienst drinkt gedurende zijn dienst geen alcohol. 

� Er komt een vraag over de commissie van respect, wat is hiervan de stand van zaken. Na het overlijden van de 
scheidsrechter is er aangegeven dat er een commissie zou komen.  
Sander geeft een toelichting dat we in samenwerking met vv Beilen dit oppakken. 

� Aaltinus Horsting was vanuit de stichting altijd verantwoordelijk voor de BHV en de bijbehorende cursussen en 
herhalingscursussen, dus ook voor reanimatie en het gebruik van de AED. Klopt het dat deze al 2 jaar niet zijn gegeven? 
Dit is een kwalijke zaak. Sander geeft een toelichting over de nieuwe opzet van een calamiteitenplan. De bedoeling is dat er 
meer duidelijkheid komt over de aanwezigheid van mensen die in staat zijn om o.a. de AED te gebruiken. Het is de 
bedoeling om c.a. 15 mensen op te leiden, alleen bij Fit Boys. Sander is ook in gesprek om dit in samenwerking met v.v. 
Beilen te doen. Het doel is om alle bestuursleden en jeugdbestuursleden hiervoor op te leiden.  

� Er wordt veel gesproken over samen met vv Beilen dingen te doen, hoe is de samenwerking met vv Beilen? 
De samenwerking verloopt op sommige punten goed en andere punten, denk o.a. aan de bordjes die zijn opgehangen, 
minder soepel als dat wij zouden willen. 

� Met het vertrek van de coördinator van de zaterdagmiddag, wie doet nu de planning, bij wie kan ik nu mijn ruiling 
doorgeven?  
Daar is nog geen vervanging voor gevonden, daar wordt hard aan gewerkt. 

 

9. Sluiting 
Mede namens het bestuur bedankt Ed de aanwezigen en sluit om 21:20 uur de algemene ledenvergadering.
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Jaarverslag van c.v.v. Fit Boys 2014-2015 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de Christelijke voetbalvereniging Fit Boys. En dat Fit Boys een actieve vereniging is kunt u 
lezen in dit jaarverslag en de jaarverslagen van de diverse commissies. 
 

Sportief was het voor een aantal teams een uitstekend seizoen. Bij de senioren werd het 2e periode kampioen en miste het 4e op 
een haar het kampioenschap. Het 1e elftal had qua spel en resultaten een wisselend seizoen en het 1e team bij de vrouwen werd na 
een vorm dip toch nog knap tweede in de competitie. Bij de jeugd en in de zaal hebben we weer een aantal teams dat kampioen is 
geworden. Uitgebreid verslag van de sportieve resultaten staan in de verslagen van de Technische- en Jeugd Commissie. 
 

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. Voor de 3e keer is dit jaar de sportdag van GGZ duurzaam verblijf gefaciliteerd. De 
geraniumactie had dit jaar een andere aanpak dan voorgaande jaren. De geraniumactie is, net zoals alle andere acties, een 
belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. De tulbandenactie heeft weer een aardige bijdrage geleverd aan onze clubkas. 
Buiten de “reguliere” acties waren er nog extra acties waarmee een deel van de financiering van de verbouwing is gerealiseerd. Ook 
de financiële steun uit het Rabofonds, het Wildervank fonds en woonservice zijn belangrijk geweest en we zijn daar dankbaar voor. 
Samen met de inkomsten vanuit de reclameborden en sponsoren staan wij er financieel goed voor. Dank aan onze trouwe sponsoren 
en natuurlijk vergeten we de inzet van alle vrijwilligers niet. Uitgebreide informatie over de financiën staat in het Jaarverslag 
financiën van onze penningmeester. 
 

Onze accommodatie is iets om trots op te zijn. Regelmatig krijgen wij van onze gasten complimenten over onze accommodatie. 
Samen met de Stichting Sportpark Noord-West en het bestuur van vv Beilen zijn wij als bestuur het afgelopen seizoen regelmatig 
met de Gemeente in gesprek geweest over de toekomst van ons Sportpark en de sportnota die er door de gemeente is opgesteld 
voor de zelf beherende verenigingen. Beide verenigingen zijn In de afgelopen jaren flink gegroeid en hierdoor zijn de 
basisvoorzieningen niet meer voldoende. Daarbij is uit onderzoek van de KNVB gebleken dat we onvoldoende veldcapaciteit hebben 
voor wedstrijden en trainingen. De kwaliteit van de ondergrond is daarbij ook als slecht beoordeelt waardoor wij regelmatig natte 
voeten hebben en wedstrijden moeten worden afgelast. Het aantal kleedkamers is ook onvoldoende. Verder herkennen we allemaal 
dat er, met name op de zaterdagmorgen,  te weinig parkeerplaatsen zijn en dat er gebrek is aan ruimte om de fietsen de plaatsen. 
Dit resulteert in een verkeersgevaarlijke situatie en doorgang voor de hulpdiensten wordt hierdoor ook belemmerd. De gemeente 
herkent de situatie op het sportpark en hierover worden gesprekken gevoerd met de wethouder. Zodra we hierover meer nieuws 
hebben zullen we dat in het clubblad en op de website vermelden. In de tussentijd vraagt het bestuur begrip voor de situatie en doet 
een oproep aan alle bezoekers van het sportpark om auto’s en fietsen dusdanig neer te zetten dat dit geen belemmering geeft voor 
de hulpdiensten.  
 

Regels, regels, regels… 
 

Regels zijn nodig om elkaar aan te spreken bij buitensporig gedrag. Eigenlijk moeten we ons gewoon gedragen net als thuis en 
zuinig zijn op de gebouwen en materialen. Misdragen en vernielen van kleedruimtes kost veel geld, dat moet toch niet nodig zijn? 
 

In het afgelopen seizoen zijn er diverse borden geplaatst waarop de kleedkamerregels staan en op het hoofdveld zijn borden 
geplaatst dat het niet is toegestaan om de keepers in de doelmonden in te spelen. Het doel van deze borden is om aan alle 
bezoekers duidelijkheid te geven over de regels op het sportpark. Aan onze leiders/trainers het dringende verzoek om na het spelen 
van de laatste wedstrijd op het veld de hoekvlaggen op te ruimen en de doelnetten omhoog te hangen en de kleedkamers niet 
langer dan nodig te gebruiken en netjes achter te laten. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om er voor te zorgen dat 
we zuinig omgaan met het sportpark, de accommodatie en alle middelen. 
 

DE VERENIGING DAT ZIJN WIJ MET ELKAAR! 
 

Traditioneel sluiten we het seizoen af met onze familiedag. Dit jaar troffen we het wederom met het weer en was de opkomst groot. 
Enthousiast werd er meegedaan met alle activiteiten die er dit jaar waren. Natuurlijk was er veel aandacht voor de wedstrijden 
tussen de moeders en de F’jes en waren ook dit jaar de moeders weer mooi verkleed. Bij de activiteiten op het hoofdveld werd er 
sportief gestreden om de eeuwige roem. Dankwoord aan alle aanwezigen en met name aan de activiteitencommissie voor de 
organisatie van deze gezellige dag met als afsluiting de barbecue en het penalty schieten. 
 

Voor een aantal van onze vrijwilligers was hiermee het seizoen nog niet ten einde. Gedurende de zomervakantie is er een 
beregeningsploeg die er voor zorgt dat bij droogte de pas ingezaaide velden regelmatig worden gesproeid.  
 

Niet alleen de beregeningsploeg was actief gedurende de zomervakantie. Een grote groep vrijwilligers heeft zich ingezet voor de 
verbouwing van onze kantine. Na ruim 20 jaar trouwe dienst was de kantine toe aan een grondige opknapbeurt. Er is inde 
zomervakantie keihard gewerkt en het resultaat mag er dan ook zijn. Veel apparatuur en verlichting is vervangen, dit zal ook een 
positief effect hebben op ons energieverbruik. Met een volledig nieuwe inrichting van de kantine, met een eigen jeugdhoek en nieuw 
ingerichte keuken kunnen we er weer voor jaren tegenaan. Het is nog niet helemaal af, de komende maanden worden de puntjes 
nog op de i gezet. Een speciaal dankwoord aan alle vrijwilligers die zich tijdens de zomervakantie hebben ingezet om de kantine en 
keuken voor aanvang van het nieuwe seizoen klaar te hebben voor gebruik. 
 

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: 
 

Zij die we liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar zijn altijd waar wij zijn. 
 

Inmiddels is de competitie weer van start gegaan en is onze volledig vernieuwde kantine door de wethouder geopend. Aan het begin 
van het nieuwe seizoen hebben het 500e lid mogen begroeten waardoor blijkt dat wij als vereniging nog steeds groeien. Dit seizoen 
zijn we op het veld gestart met zes senioren teams waarvan vier heren teams en, in samenwerking met vv Beilen, met twee 
vrouwen teams. Met de 35+ en 45+ teams gaat het ook erg goed. In deze competities doen wij mee met drie heren teams en één 
vrouwen team. Qua jeugd starten we dit seizoen zelfs met twintig teams. Door de samenwerking met vv Beilen hebben we twee 
meisjes C teams en één meisjes B team in competitie. 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. 
 

Tot slot: Bij het samenstellen van een jaarverslag loop je altijd gevaar mensen of zaken te vergeten. Het bestuur is iedereen, die 
zich inzet voor onze vereniging, ontzettend dankbaar en dit wordt enorm gewaardeerd. Die club daar wil je bij horen! 
 
Het bestuur van c.v.v. Fit Boys
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Jaarverslag Financiën seizoen 2014-2015 
 

Het seizoen hebben we net als afgelopen jaren weer positief af weten te sluiten. Voor de nieuwe penningmeester was dit het eerste 
volledige seizoen en er stonden diverse grote uitgaven gepland zoals de gereserveerde uitgaven voor nieuwe kleding en de verbouw 
van de kantine. 
 

Het seizoen 2014-2015 stond in het begin vooral in het teken van het presenteren van de nieuwe kledinglijn en het bekend maken 
van de shirtsponsors die dit mogelijk hebben gemaakt. We zijn de sponsors hier zeer dankbaar voor. Alle leden kunnen vanuit de 
kledinglijn o.a. trainingspakken, T-shirts en broekjes bestellen bij Combi Sport. Een groot voordeel hiervan is dat wij geen voorraad 
hoeven bij te houden en de snelle levertijden. Verder werd gedurende het hele seizoen de voorbereidingen getroffen om in de 
zomerstop van 2015 de verbouwplannen van de kantine te realiseren. Na afloop kunnen we spreken van een zeer mooi eindresultaat 
op zowel uitvoerend als financieel gebied. 
 

Daarnaast is een belangrijke inkomstenbron de Vrienden van c.v.v. Fit Boys. Enkele jaren geleden is deze commissie nieuw leven 
ingeblazen en staat onder leiding van voorzitter in Mark Seubring. De opbrengst van de Vrienden komt hoofdzakelijk ten goede van 
de jeugd. Andere belangrijke inkomstenbronnen naast de contributie, sponsorinkomsten 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 
 

Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2014-2015 
 

De technische commissie bestaat uit 6 personen. Ruud Seubring en Arjan Luchies zijn gestopt en Arjan Schepel en Jan Willem 
Kerssies zijn erbij gekomen. Taakverdeling TC leden: 
 

Aljon Stahlmecke F en E junioren Arjan Schepel Senioren 
Jan Willem Kerssies D en C junioren Albert Seubring Senioren 
Erik Jan de Jonge B en A junioren Marianne Brockhus-Verwayen Dames en meisjes 
 

TC Senioren 

De TC senioren hebben besloten om het seizoen met 4 in plaats van 5 teams te beginnen. Het was een moeilijke maar noodzakelijke 
beslissing omdat het aantal spelers afgenomen was. Er vond een herverdeling plaats van spelers wat inhield dat er een grote 2e 
selectie kwam. Het oude 3e werd opgeheven. Fit Boys 4 werd Fit Boys 3 en Fit Boys 5 werd Fit Boys 4. Ook is er dit seizoen een Fit 
Boys 35+ team 7 tegen 7  opgericht. 
 

Een werkgroep was het afgelopen seizoen bezig om bij de dames en meisjes te gaan samenwerken met de vv Beilen omdat beide 
verenigingen toch in de problemen zou komen met de aantallen. Na lang en uitvoerig overleg wordt besloten om voor het seizoen 
2015-2016 met ST (samenwerkende teams) te beginnen. 
 

Ronald Bosma begint als nieuwe hoofdtrainer en Aaldert Hendriks, trainer 2e selectie vroeg (wegens familieomstandigheden) vlak 
voor het begin van het seizoen voor ontbinding van zijn contract. Gelukkig konden wij vrij snel een opvolger vinden in de persoon 
van Verry Moegio. 
 

De TC senioren hebben periodiek overleg met de trainers en leiders van alle senioren teams en enkele keren met de spelersraad van 
vooral de 1e selectie. Begin december is besloten om het contract van Ronald Bosma met 1 seizoen te verlengen. Verry Moegio wil 
het contract niet verlengen omdat hij ook hoofdtrainer is geworden van HHCombi. We vinden in Henk Everts zijn opvolger. 
 

Aan het eind van het seizoen zijn de nieuwe selecties samengesteld, dit gebeurd in overleg met trainers en leiders. 
 

Senioren – Veld 

Het 1e elftal speelde een matig seizoen. Onze nieuwe hoofdtrainer Ronald Bosma had de taak om nieuwe spelers in te passen omdat 
een aantal ervaren spelers zijn gestopt of lager zijn gaan voetballen. 
 

Ons 2e elftal maakte een compleet nieuwe start met een grote selectie, een nieuwe trainer, Verry Moegio, assistent trainer Tristan 
Haurissa en een klasse lager nl. reserve 3e klas. De resultaten waren goed, er werd nacompetitie gespeeld voor promotie maar 
helaas is dat niet gelukt. Aan het eind van het seizoen is alweer afscheid genomen van Verry Moegio. 
 

Het 3e speelde een goed seizoen, met ervaren spelers erbij werden er goede resultaten behaald en eindigden ze in de subtop. 
 

Het 4e elftal wat het vorige seizoen Fit Boys 5 was deed lang mee om het kampioenschap maar het lukte net niet. Ook dit team 
werd aangevuld met wat jongere spelers van het oude 3e.  
 

De dames hadden een prima seizoen maar promotie zat er niet in. Ook dit jaar werden ze getraind door Edwin Roijinga. 
 

Het Fit Boys 35+ team werd in het najaar gelijk al kampioen in hun competitie. 
 

Senioren – Zaal 

We begonnen het zaalseizoen weer met 5 teams. Het 1e zaal team is een compleet nieuw vrienden team, met allemaal oud 
veldvoetballers. Dat plezier en gezelligheid voorop staat bij het zaalvoetbal is wel duidelijk en dat is ook te zien aan het resultaat. 
 

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 
hoofdjeugdzaken Arend van der Giezen. In januari zijn er functioneringsgesprekken met de trainers. Ook worden er 
trainersbijeenkomsten georganiseerd waarbij een voorbeeld training wordt gegeven en besproken, dit ook onder leiding van Arend. 
Ook is Arend bezig om het jeugdbeleidsplan te herzien. Bij de jeugdcommissie vergadering is er een TC lid jeugd aanwezig. Ook 
worden de trainingsroosters opgesteld voor veld en zaal. 
 

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. Bij dezen 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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Jaarverslag Jeugdcommissie 2014 - 2015 
 

De jeugdcommissie (JC) van c.v.v. Fit Boys bestaat uit acht / negen personen. De taakverdeling is als volgt: 
 

Annemieke Westra Voorzitter Tim Seubring Coördinator C jeugd 
Gerald Haandrikman Secretaris Aard Zuring Coördinator D jeugd 
Ruben Schutten Wedstrijdsecretaris jeugd Erik Bos Coördinator E jeugd 
Jos Gerding Coördinator A- en B jeugd Martin Hoiting Coördinator F jeugd en bengels 
  Douwe Visser Lid 
 

Overleg 

De leden van de jeugdcommissie (JC) komen elke derde donderdag van de maand bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. 
Vast onderdeel van de agenda is 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. De zaalkampioenen 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 startte 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 

Om de communicatie en afstemming te optimaliseren, heeft aan het begin van het seizoen een informatieavond voor jeugdleiders en 
jeugdtrainers plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn afspraken besproken en vastgesteld en heeft een medewerker van Jeugdzorg 
verteld over het omgaan met kinderen met moeilijk gedrag. Daarnaast heeft de jaarlijkse ouderavond plaatsgevonden aan het begin 
van het seizoen. Beide zeer geslaagde avonden. 
 

Bezetting 

Aan het einde van het seizoen is afscheid genomen van Douwe Visser en Aard Zuring. Ronald Middelbos hebben we bereid gevonden 
om Aard als D-coördinator op te volgen.  
 

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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Bestuurslid van dienst – zaterdag 31 oktober 2015 
 

JEUGD SENIOREN GAST DAME KAARTVERKOOP 

Ronald Middelbos Carl Nortier en Jan Koster Agneet Willekes B. Haurissa en J. Voerknecht 

 

Kantine- en keukendienst 
 

DATUM TIJD DIENST PERSONEN 

Woensdag 28 okt 2015 18:30 – 23:00 Kantine Rick Molema en Berjon Groenink 

Zaterdag 31 okt 2015 08:00 – 13:00 Kantine Ab Bening of Wim Stevens, Alfons Pot en Ronald van Waardhuizen 

 13:00 – 18:30 Kantine Jan Stevens en Erik van der Voort 

 14:00 – 18:00 Keuken Erna Heideveld en Margit Wolthinge 

Maandag 2 nov 2015 18:30 – 23:00 Kantine Hans Wilkens en Albert Martens 

Woensdag 4 nov 2015 18:30 – 23:00 Kantine Wim Visser en Bert Westerhof 

Zaterdag 7 nov 2015 08:00 – 13:00 Kantine Henk Oving, Klaas Sander en Arjan Scheper 

 13:00 – 18:30 Kantine Jeroen Etten en Yolanda Zantinge 

 14:00 – 18:00 Keuken Marjan van der Vecht en Ingrid Nagel 

Maandag 9 nov 2015 18:30 – 23:00 Kantine Edwin Tillema en Nikki Dekker 

 

Activiteitenkalender 
 

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD VOOR WIE? 

Do 29 okt 2015 Ledenvergadering Kantine 20:00 Leden 

Vr 6 nov 2015 Klaverjassen Kantine 19:30 Iedereen 

Vr 27 nov 2015 Klaverjassen Kantine 19:30 Iedereen 

Vr 18 dec 2015 Klaverjassen Kantine 19:30 Iedereen 

Wo 23 dec 2015 Mix toernooi – Senioren, Dames en A-junioren Drenthehal 17:30 Senioren, Dames, A-junioren 

Ma 28 dec 2015 Protos Weering Zaalvoetbal Drenthehal 18:00 Iedereen 

 

Klaverjassen – vrijdag 23 oktober 2015 
 
Verslag van de twee klaverjasavond van het seizoen 2015-2016, meetellend voor de eindstand om  de HILBERTS 
BLOEMBOLLENTROFEE van vrijdag 23 oktober 2015. 
 
Om half acht hadden zich 31 deelnemers gemeld. Een prachtig aantal, zei het niet dat er eigenlijk 1 te kort was om geen stil-
zitters te hebben. Jan Koster was weer aanwezig voor de verzorging van het natje en droogje en wilde eventueel wel mee 
kaarten, Sander had echter nog een troef achter de hand, Henk Scholing wilde nog wel komen als we te kort hadden. Sander 
belde Henk en hij vertrok onmiddellijk naar de kantine van Fit Boys. Jan Koster nam de honneurs even voor Henk waar zodat 
we konden beginnen met de eerste ronde. 
 
Nog een opmerking vooraf, er hadden zich vier heren gemeld in een rood T shirt met op de achterzijde het opschrift: 
Sonnemaatjes Organisatie, op de voorzijde van het T shirt stond vermeld: ”Sonnemaatje, met daaronder o.a. Lucky Luke, de 
Steeg, Sjakie, en Joostemans. Deze heren maken kennelijk deel uit van een groep Sonnema-Berenburg drinkers binnen FIT 
Boys en waren van harte welkom, we hopen dat deze mannen vaker van de partij zullen zijn en andere leden van deze groep 
zullen meenemen. 
 
De eerste ronde werd gewonnen door het duo Hans Wilkens en Ben Haurissa met 1433 punten. De tweede ronde was voor 
Harjan Scholing en Albert Hepping met 1677 punten. Hierna werden de loten door Margreet en Ria verkocht en deed Sander 
de trekking van de prijswinnende nummers, tenminste hij laat verschillende deelnemers een lot trekken. De prijzen 
bestonden uit HALLOWEEN gerelateerde artikelen en vleesprijzen. Hierna volgde de derde ronden die gewonnen werd door 
Douwe Visser en Margreet Nijwening, de vierde ronde was een prooi voor Albert Kerssies en Henk Scholing met 1722 punten. 
Na deze vier ronden kon de eindstand worden opgemaakt, waarbij de tien prijzen als volgt verdeeld werden: 
 

1. Harjan Scholing  5606 6. Aard Zuring  5247 
2. Douwe Visser  5556 7. Henk Scholing  5158 
3. Albert Kerssies  5481 8. Edwin Roijinga  5152 
4. Albert Hepping  5421 9. Sander Nijwening 4984 
5. Sander Stegehuis 5373 10. Henk Oving  4859 

 
De prijzen bestonden uit vlees en Halloween gerelateerde artikelen. Er mocht door de prijswinnaars en keuze gemaakt 
worden. Een prijs trok nogal de aandacht, en dit bestond uit een pakketje vlees en een pompoen met een stickervel met 
stikker om de pompoen te versieren.  Een aantal prijswinnaars werd aangemoedigd om die prijs te nemen, wat echter niet 
gebeurde, zodat Henk Oving, als 10e en geen keus meer, in het bezit kwam van de pompoen en deze maar moet opmaken 
met de bijgeleverde stickers. 
 
Dit was dan weer de tweede kaartavond, op naar de derde over, over twee weken, vrijdag 6 november 2015, aanvang 
19:30, op een grote opkomst wordt gerekend. 
 
Tot ziens, Fre Harms. 
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SENIOREN 

 

 

Trainingstijden 
 

TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

FIT Boys 1 Ronald Bosma 06-18892901 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 8 

FIT Boys 2 Henk Everts 06-46736665 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 11 

FIT Boys 3 Niet van toepassing 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 3 

FIT Boys 4 Niet van toepassing 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 6 

 

Competitie 3e klasse D 
 

UITSLAGEN – zaterdag 17 oktober 2015 PROGRAMMA – zaterdag 31 oktober 2015 

SJS FIT Boys 1 – 1 FIT Boys Veenhuizen 

Veenhuizen SVN ‘69 7 – 2 SVM Hoogeveen 

Tonego Borger 2 – 0 Elim Tonego 

Vitesse ‘63 Elim 1 – 1 Borger Vitesse ‘63 

CSVC SVM Marknesse 2 – 0 SVN ‘69 Willemsoord 

Willemsoord Hollandscheveld 1 – 0 Hollandscheveld CSVC 

Hoogeveen ONR 2 – 4 ONR SJS 

UITSLAGEN – zaterdag 24 oktober 2015   

SJS SVM Marknesse 1 – 1   

 

 TEAM G P + -  TEAM G P + - 

1. ONR 7 21 21 7 8. Hoogeveen 7 9 20 20 

2. Tonego 7 18 24 9 9. Vitesse ‘63 7 8 9 14 

3. Elim 7 16 17 13 10. Veenhuizen 7 7 16 16 

4. Willemsoord 7 12 15 11 11. Hollandscheveld 7 6 17 17 

5. CSVC 7 10 15 10 12. SVN ‘69 7 5 7 16 

6. Borger 7 10 19 18 13. FIT Boys 7 3 10 19 

7. SVM Marknesse 7 10 9 15 14. SJS 7 3 5 19 

 

Uitslagen – zaterdag 17 oktober 2015 
 

SJS 1 FIT Boys 1 1 – 1 FIT Boys 3 Veenhuizen 3 AFG 

FIT Boys 2 Niet van toepassing  FIT Boys 4 Niet van toepassing  

 

Uitslagen – zaterdag 24 oktober 2015 
 

FIT Boys 1 Niet van toepassing  FIT Boys 3 Een 1 4 – 3 

FIT Boys 2 SVBO 2 4 – 1 FIT Boys 4 LTC 5 4 – 3 

 

Programma – zaterdag 31 oktober 2015 
 
3e kl. D FIT Boys 1 Veenhuizen 1 13:15 Wassen – Nelly Boer 
6006 Scheidsrechter W. Scholtens 14:30  
 

Re. 3A FIT Boys 2 CSVC 2 13:30 Wassen – ?? 
15720 Scheidsrechter J. Aukes 14:30  
 

Re. 5e kl. HHCombi 1 FIT Boys 3 13:00 Wassen – Koskamp 
35113 Scheidsrechter HHCombi 14:00 Koskamp, Schuring, Lindemulder en Molema 
 

Re. 6e kl. LTC 5 FIT Boys 4 13:30 Wassen – ?? 
38156 Scheidsrechter LTC 14:30  
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Programma – zaterdag 7 november 2015 
 

6144 Vitesse ‘63 FIT Boys 1 14:30 

15794 BSVV 2 FIT Boys 2 12:45 

35231 FIT Boys 3 de Griffioen 14:30 

38387 FIT Boys 4 PKC ’83 3 14:30 

 

Teams 
 

FIT BOYS 1 Raven Advies 

Wieger Oldersma Leon Timmerman Jeroen Kerssies Wilko Stevens Mark Visser Jos Gerding 

Ruud Seubring Stefan Kuik Tim Seubring Dirk-Jan Smelt Thijs Oosting Peterjan Oosting 

Rick Koops Matthijs Bonnen Julian Boom Rik Oosterhuis Marten Oldersma Gerald Haandrikman 

TRAINER Ronald Bosma 06-18892901 LEIDER Martin Datema 06-53188501 

VERZORGING Ria de Vries 06-15876262 GRENSRECHTER Hendrik Dekker Bert Doornbos 

 

FIT BOYS 2 Machinefabriek van de Velde / Boerhof 

Niek Boerhof Robert-Jan Winters Remco Reinders Maurits v.d. Hoest Ruben Schutten Jeroen Boelen 

Jesse Turkstra Arjan Vriesema Mark Seubring Tom Vredevoort Martijn Bakker Jan Jaap Drogt 

Arjan Keizer Roland Sikkema Michael Booiman Tristan Haurissa   

TRAINER Henk Everts 06-46736665 LEIDER Fedde Boerhof 06-50243480 

COACH Tristan Haurissa 06-52067653 GRENSRECHTER VACATURE  

 

FIT BOYS 3 Bosman Watermanagment Noord B.V. 

Jeroen Ebbinge Marijn Stevens Rick Molema Alfons Pot Anne Wyrdeman Wesley Tijms 

Edwin Roijinga Sander v.d. Woud Alex de Jonge Wilmer Schuring Jurjen Boer Jeroen Habing 

Niek Schutten Sander Stegehuis Dennis Roijinga Andre Koskamp Maarten Mennen Berjon Groenink 

Michel Lindemulder Jan Willem Kerssies Ronald van Waardhuizen   

TRAINER Niet van toepassing  LEIDER Jan Willem Kerssies 06-57595195 

 

FIT BOYS 4 Dinercafé De Cerck 

Jan van Veen Hein Hepping Lucas Ribberink Herwin Kamps Remco Oort Albert Martens 

Douwe Visser Carl Drenth Klaas Brouwer Marcel Oosting Harold Woltinge Arjan Schepel 

Wout Flokstra Ronald Middelbos Frans van Kesteren Sebastiaan Ploeg Bert Westerhof Jeroen Loovers 

Arjan Scheper Klaas Sanders     

TRAINER Geert Smit 0593-525908 LEIDER Hans Wilkens 06-29383968 

VERZORGING Kees van Hoorn 06-57881777 GRENSRECHTER Wim Stevens 06-83795667 

 

Van het scheidsrechters front 160 
 
De handsbal blijft een spelregel die de gemoederen blijft bezighouden, wanneer is er sprake van strafbaar hands? De 
deskundigen in de diverse voetbalprogramma’s geven hun eigen interpretatie aan de spelregel, trainers en voetballers zelf 
doen er ook braaf aan mee (ook de opmerking, bij een overtreding in het strafschopgebied “het is te zwaar voor een penalty” 
is zo’n bijzondere uitspraak). 
 
Criterium is hand naar bal of bal naar hand, in het eerste geval is er sprake van strafbaar hands en zal een vrije trap volgen, 
gaat de bal naar de hand wordt er gewoon doorgespeeld, het al dan wel of niet voordeel hebben is geen criterium! Wel kan er 
sprake zijn van voorwaardelijk opzet: als de speler die de bal met arm of hand beroert zijn arm op een positie houdt dat hij 
zou moeten kunnen begrijpen dat een handsbal het gevolg kan zijn. Als een speler opspringt (er voor gooit) en zich met zijn 
armen breed maakt, is het dus wel degelijk hands als daar vervolgens tegenaan geschoten wordt. Gezien de snelheid van het 
spel is het voor de scheids in kwestie vaak moeilijk te beoordelen of de bal naar de hand ging of andersom. Ook zie spelers al 
de handen op de rug doen als er een voorzet of schot dreigt aan te komen, dat is ook geen natuurlijke stand van de arm lijkt 
me! Verwarring en frustratie alom bij iedereen die voetbal een warm hart toedraagt. Ik zou pleiten voor hands is hands 
bewust of onbewust. 
 
Bij hockey volgt een strafcorner als je binnen de cirkel de bal op de voet krijgt, je ziet soms dat spelers bewust op zoek gaan 
naar de voet van de tegenstander. Ook dan volgt de strafcorner. Voordeel is dat de onduidelijkheid weg is en het zal wat 
meer doelpunten opleveren, wie kan er nog tegen zijn? 
 
Albert Gerding 
06-41104773 
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VROUWEN / MEISJES 

 

 

Trainingstijden 
 

TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

Vrouwen 1 Edwin Roijinga 06-53254388 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 13 

Vrouwen 2 Jurjen Boer 06-10146122 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 3 

ST Beilen / FIT Boys MB1 – MC1 en MC2 trainen op dinsdagavond 

Coördinator vrouwen en meisjes Marianne Brockhus-Verwaijen 06-10265989 

 Janny Romeijn  

 

Uitslagen – woensdag 14 oktober 2015 
 

ST Beilen / FIT Boys VR1 Hollandscheveld VR2 7 – 0 

 

Uitslagen – zaterdag 17 oktober 2015 
 

ST Beilen / FIT Boys VR1 Ter Apel '96 FC VR AFG 

ST Beilen / FIT Boys VR2 Annen VR1 AFG 

Actief MB1 ST Beilen / FIT Boys MB1 1 – 3 

 

Uitslagen – zaterdag 24 oktober 2015 
 

ST Beilen / FIT Boys VR1 Tonego VR1 5 – 0 

 

Programma – zaterdag 31 oktober 2015 – Weeknummer 44 
 
4e kl. 09 SVBC VR1 ST Beilen / FIT Boys VR1 12:30 Wassen – Astrid 
40219 Scheidsrechter SVBC 14:00 Isa, Joanne, Leah en Astrid 
 

1e kl. 17 Raptim MB1 ST Beilen / FIT Boys MB1  Wassen en vervoer in overleg 
85286 Scheidsrechter Raptim 11:00  
 

1e kl. 07 SVO BDE MC2 ST Beilen / FIT Boys MC1   
86607 Scheidsrechter SVO BDE 12:15  
 

1e kl. 08 HZVV MC1 ST Beilen / FIT Boys MC2   
86067 Scheidsrechter HZVV 12:45  
 

Programma – zaterdag 7 november 2015 - Weeknummer 45 
 

40292 ST Beilen / FIT Boys VR1 SJO KZC'08 12:45 

41574 Asser Boys VR2 ST Beilen / FIT Boys VR2 10:00 

85073 ST Beilen / FIT Boys MB1 LEO Loon MB1 12:25 

86599 ST Beilen / FIT Boys MC1 FC Assen MC1 14:30 

85757 ST Beilen / FIT Boys MC2 Dwingeloo MC1 12:50 
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Teams 
 

ST Beilen / FIT Boys Vrouwen 1 Jumbo Mulder 

Martina Boer Moniek Brink Ylona Nap Annelotte Hilhorst Sanne Kiers Astrid Snijder 

Elise Boelen Joanne Nederhoed Melanie de Vries Isa Mensing Mirjam Stehouwer Leah Schans 

Mariska van Dijken Dominique Verwaijen    

TRAINER Edwin Roijinga 06-53254388 LEIDER Johan Boer 06-23920255 
 

ST Beilen / FIT Boys Vrouwen 2 Jumbo Mulder 

Elvira Feikens Rianne Zantinge Marije de Kruif Marieke Fledderus Celena Zantinge Willeke de Boer 

Daniëlle Tol Rianne Wolters Marielle Eefting Isa Bruggink Michelle Veldman Annabel Cats 

Nikki Dekker Nathalie van Pelt     

TRAINER Jurjen Boer 06-10146122 LEIDERS Dhr. Veltman 06- 

    Dhr. Cats 06- 
 

ST Beilen / FIT Boys MB1  

Willeke ter Braak Marieke Plattel Deborah Jager Annora Wolters Charissa Prins Anna Oosting 

Ania Akkerman Anke Hofman Romy Pomper Dian Siebelink Rianne Oldenbeuving 

Melissa Kiers Iris de Vries Vera Wentzel Noortje van Dijk Vienna Oude Velthuis 

Emma Hutten      

TRAINER Leroy Harms 06- LEIDERS Danielle Tol 06-22883432 

   Marianne Brockhus-Verwaijen 06-10265989 
 

ST Beilen / FIT Boys MC1  

L. Kiers A. L. Rolfes R. Oldenbeuving L. Oosting A. Benning S. M. Sasulzadhe 

K. Peters J. Hofman I. Beuling I. Poorte L. Stel D. K. Buhuwenda 

TRAINER Harry Oldenbeuving 06-23920483 LEIDERS Rolinda Buring 06-27490599 

    Mariska van Dijken 06-55575012 
 

ST Beilen / FIT Boys MC2  

M. Blokvoort I. Heling M.R. Bruggink M. Broeklander L. Bosschert N. Timmer 

J. de Jong L. Gerding I. van der Lid N. Schuring D. Grveling M. Sturkenboom 

A. Hoogeveen      

TRAINERS Harry Oldenbeuving 06-23920483 LEIDERS Colette Blokvoort 06-51040442 

 Mariska van Dijken 06-55575012  Michiel Bosschert 06-13503945 

 

Driede tegen Een 1 
 

Vanuit het veld zie ik een enorme baard staan langs de kantlijn. ‘Wauw, wat mooi!’ denk ik bij mezelf. Z’n manen hebben 
verschillende kleuren, ze staan hem goed. Een mooie mix van grijs vergezelt z’n bruinige jonge haartinten. Het was Alex! Ooit 
voerden we een gesprek in de Jumbo over een collega van hem die hem had wijsgemaakt dat er oliën bestonden om de 
baard zachter te laten aanvoelen, want de vrouw hield nu eenmaal meer van donshaar. Hij had het nog gekocht ook. Enkele 
maanden later had hij het opgegeven zei die. ‘Dat spul werkt ja niet.’ 
 

Het was zo’n wedstrijd waarbij je kon letten op andere zaken dan de bal. Zeer prettig. Dennis riep – ‘Heb je plezier!?’ Ja, ik 
had wel plezier. Wat me potverdikkie was ontgaan was dat een medespeler een warming up deed met een sigaret in z’n 
mond. Gelukkig had Rick het gezien. Fantastisch, wat een gezicht moet dat zijn geweest! Beetje lopen om het lijf soepel en 
gezond te maken. Klaar voor de strijd! Tegelijkertijd de frisse zuurstof die de longen extra opnemen vergezellen van de 
dagelijkse portie nicotine. Het kan allemaal. Dennis zat op de bank helaas, as maandag wil hij’t weer proberen. Das trouwens 
ook een ding – de maandagtraining. Toen ik in’t Driede begon, was dat prachtig, want we trainden maar één keer in de week, 
en deden alleen maar partij! Tegenwoordig is er jeugdig enthousiasme en dat probeert ons op sleeptouw te nemen naar een 
tweede trainingsavond en andere trainingsvormen dan partijtje. Heel goed, maar mij niet gezien. Het fanatisme wordt er niet 
minder op met Joost in onze gelederen. Wat een man. Zelfs in de derde helft legt hij uit wat voetballogica is. Dat levert mooie 
gesprekken op, want JW zei: ‘Als iemand iets niet is bijgebracht, dan kan hij’t ook niet weten.’ Als een spons luisterden 
sommigen mee, hongerig naar kennis. 
 

Ondertussen was het 2-0 bij rust. Uit een assist van Edwin had ik gescoord, en Marijn scoorde prachtig geplaatst een vrije 
bal. Mooi langs’t muurtje in de korte hoek. Zijn vader glunderde trots langs de zijlijn. Na tien jaar afwezigheid was hij 
eindelijk weer eens te kijken, aldus Marijn. 
  
De tweede helft verloor ik’t plezier even, dat was me ook wat. Plots stonden we 2-3 achter! De tegenstander verschalkte 
Joost eenmaal met een wereldgoal, en tweemaal door onrust bij ons achterin. Het gaf niet. Edwin zei: ‘We moeten even een 
één tweetje maken Sjakie.’ Hij passte Sjakie in opstomend van’t middenveld. Sjakie kreeg em linksvoor, kreeg Ed hem nog 
terug? Ja hoor, net op’t moment dat de tegenstander dat niet verwachtte en hoppakee, Ed schoot hard raak in de hoek. 
Gelijkspel. Sjakie had nog wat restanten blik in z’n pokkel van de fantastische klaverjas avond in de Fit Boys kantine. ‘Geeft 
niets, één keertje is genoeg,’ zei ik tegen hem. En dat bleek, hij sneed die zestien in, ontving m’n assist, een pooier in de 
hoek waar de goal moest wezen en hoppa – 4-3 winst. ‘Eén keertje was genoeg toch’ zei die glimlachend. De vreugde was 
groot en de gastvrijheid nadien van Andre en z’n vrouw ook.  
 
Fantastische anekdote: ‘Ik had vandaag een Johan Cruijff momentje. Cruijff zei dat als hij de bal in de hoek ontving met een 
tegenstander bij zich, dan was het enige wat hij wilde van z’n medespelers: dat ze hem met rust lieten, en niet bij hem 
kwamen vergezeld door nog een tegenstander. Dus toen jij de bal in de hoek kreeg, bleef ik gewoon staan.’ 
 

Doeg, Alfons Pot  
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JUNIOREN / PUPILLEN 

 

 

Jeugdcommissie 
 

FUNCTIE PERSOON TELEFOON  

Voorzitter Annemiek Westra 06-18465800  

Wedstrijdsecretaris Ruben Schutten 06-28311518  

Secretaris Gerald Haandrikman 06-27904846  

Scheidsrechterzaken Albert Gerding 06-41104773  

Lid Jos Gerding 06-55923729 Coördinator A en B junioren 

Lid Tim Seubring 06-15271021 Coördinator C junioren 

Lid Ronald Middelbos 06-13466209 Coördinator D junioren 

Lid Erik Bos 06-46189488 Coördinator E junioren 

Lid Martin Hoiting 06-53741954 Coördinator F junioren 

Lid Pieter Knol 06-83334538 Schoolvoetbal 

 

Trainingstijden 
 

TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

A1 Maarten Paping 06-13647599 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 14 

B1 Tim Seubring 06-15271021 18:00 – 19:15 18:00 – 19:15 5 

B2 Johannes de Boer 06-55825578 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 10 

 Michel Meinsma 06-46246847    

C1 Tim Seubring 06-15271021 16:45 – 17:45 18:00 – 19:00 9 

 Jan Willem Kerssies 06-57595195    

C2 Arjen Hessels 06-31080182 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 14 

D1 Gerard Wubs 06-28427069 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 6 

D2 Peter Doornbos 06-83592983 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 12 

D3 Mark Visser 06-17767515 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 4 

 Ruud Seubring 06-55548508    

E1 Gerald Haandrikman 06-27904846 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 8 

E2 Dirk van Faassen 0593-523230 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 8 

E3 Stefan Eefting  17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 11 

 Bart van der West     

E4 Jesse Drenth  17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 4 

F1 Matthijs Bonnen 06-20691302 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 11 

F2 Paul Nap 06-47565693 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 7 

F3 Thijs Oosting 0593-540263 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 6 

F4 Robert Haandrikman  17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 10 

 Matthijs Boer     

de Bengels Arjan Schepel 06-52021890 Training op zaterdagochtend 10:00 

 Erik Weurding   
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Uitslagen – zaterdag 17 oktober 2015 
 
ACV A3 FIT Boys A1 4 – 7 ST Rolder Boys E1 FIT Boys E1 4 – 7 
ACV B2 FIT Boys B1 3 – 3 FIT Boys E2 Achilles 1894 E3 AFG 
FIT Boys B2 VKW B3 AFG FIT Boys E3   
Borger C1 FIT Boys C1 5 – 1 ACV E7 FIT Boys E4 11 – 8 
FIT Boys C2 LTC C2 AFG FIT Boys F1   
FIT Boys D1   FIT Boys F2   
FIT Boys D2 Achilles 1894 D2 AFG Leo Loon F4 FIT Boys F3 8 – 0 
FIT Boys D3 BSVV D1G AFG FIT Boys F4 LEO Loon F7G AFG 
 

Uitslagen – zaterdag 24 oktober 2015 
 
FIT Boys A1 Hoogezand A2 1 – 5 Achilles 1894 F7 FIT Boys F4 4 – 2 
FIT Boys B1 SJO J.V. Oostenburg B1 5 – 1    
 

Programma – woensdag 28 oktober 2015 
 
Beker FIT Boys D1 SJO HH'97 D1  Wassen – ?? 
83677 Scheidsrechter is nog niet bekend 19:00  
 

Programma – zaterdag 31 oktober 2015 
 
2e kl. 18 FIT Boys A1 LTC A1D 11:45 Wassen – Jako 
44675 Scheidsrechter Albert Gerding 12:45  
 

1e kl. 31 FIT Boys B1 Beilen B1 09:45 Wassen – Kammer 
22081 Scheidsrechter Douwe Visser 10:45  
 

3e kl. 22 FC Assen B2G FIT Boys B2 09:30 Wassen – Tijdeman 
53390 Scheidsrechter FC Assen 10:45 Tijdeman, Konterman, Douwsma, Dobbelsteen, de Boer 
 

1e kl. 31 FIT Boys C1 FC Assen C1 09:45 Wassen – Oostenbrink 
22906 Scheidsrechter Fedde Boerhof 10:45  
 

3e kl. 09 VKW C2 FIT Boys C2 12:00 Wassen – Erwin 
52130 Scheidsrechter VKW 13:00 Harms, van Dijk, Boelen en Kooistra 
 

1e kl. 11 VKW D1 FIT Boys D1  Wassen – ?? 
50771 Scheidsrechter VKW 10:30  
 

2e kl. 16 HHCombi D1 FIT Boys D2  Wassen – ?? 
56110 Scheidsrechter HHCombi 13:00  
 

2e kl. 16 Achilles 1894 D3 FIT Boys D3 08:00 Wassen – Elmer Donker 
56084 Scheidsrechter Achilles 1984 09:00 Elmer Donker, Tijs Bazuin, Bart Janssens 
 

1e kl. 01 FIT Boys E1 Borger E1 09:45 Wassen – Lander 
63719 Scheidsrechter Albert Zuring 10:15  
 

2e kl. 02 Velocitas 1897 E2 FIT Boys E2  Wassen – ?? 
83820 Scheidsrechter Velocitas 1897 08:45  
 

3e kl. 02 BSVV E1 FIT Boys E3  Wassen – ?? 
66243 Scheidsrechter BSVV 11:30  
 

4e kl. 01 FIT Boys E4 Asser Boys E3 08:30 Wassen – Bons 
68558 Scheidsrechter Thijs Lunenberg 09:00  
 

1e kl. 04 de Weide F2 FIT Boys F1  Wassen – ?? 
69631 Scheidsrechter de Weide 10:00  
 

2e kl. 03 LTC F2 FIT Boys F2 07:50 Wassen – Mylan 
70220 Scheidsrechter LTC 08:45 Tiemo, Niels, Nout en Mylan 
 

4e kl. 05 FIT Boys F3 Borger F3  Wassen – ?? 
74735 Scheidsrechter Wout Bazuin 09:00  
 

4e kl. 02 LTC F6 FIT Boys F4 08:00 Wassen – Oosterhof 
74559 Scheidsrechter LTC 08:45 Nijwening, Oosterhof en Westerhof 
 

Programma – zaterdag 7 november 2015 
 
44737 BSVV A1D FIT Boys A1 10:30 63783 Smilde'94 E1 FIT Boys E1 10:15 
22677 LEO Loon B1 FIT Boys B1 14:45 64793 SJO ZVC '14 E1 FIT Boys E2 12:00 
80661 FIT Boys B2 VAKO B2 09:00 66293 FIT Boys E3 Dwingeloo E2 11:30 
22907 FIT Boys C1 VKW C1 10:45 68662 FIT Boys E4 SJO J.V. Oostenburg E5 09:00 
52240 FIT Boys C2 Beilen C2 09:00 69656 FIT Boys F1 Dwingeloo F1 10:15 
50859 FIT Boys D1 Gieten D1D 12:30 70297 Stanfries F1 FIT Boys F2 09:00 
56226 FIT Boys D3 FIT Boys D2 09:00 74959 Achilles 1894 F5 FIT Boys F3 10:15 
56226 FIT Boys D3 FIT Boys D2 09:00 74805 FIT Boys F4 ST Rolder Boys F3 10:00 
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FIT BOYS A1 Verkeersschool Harms / Turkstra Klussenbedrijf 

Leon Ackerman Willem Flokstra Harjan Schutten Dirk van Faassen Jasper Bakker Anthony v.d. Holst 

Jesse Drenth A. J. Hepping Mark Hessels Jarno Beukema Jorden Turkstra Robert Wilkens 

Jacco van Faassen Leroy de Bruyn Gert Jan Mellema    

TRAINER Maarten Paping 06-13647599 LEIDER   

 

FIT BOYS B1 Verkeersschool Harms / Turkstra Klussenbedrijf 

Noah Winkelman Jarno Middelbos Marijn Boers Nick Middelbos Lars de Boer Marcel Mellema 

Kevin Kooistra Bart v.d. West Latisha Koeling Matthijs Boer Stefan Eefting Daniel v.d. West 

Jarik v.d. Laan Walter Kammer Johan Vriesema Robert Haandrinkman  

TRAINER Tim Seubring 06-15271021 LEIDER Bert Doornbos 06-28405136 

 

FIT BOYS B2 Verkeersschool Harms / Turkstra Klussenbedrijf 

Arjan Bakker Maarten de Boer Niels Janssens Xander Kollmer Justin Kersies Stefan Thoma 

Jesper Tijdeman Jeria Sloots Kevin Douwsma Rienk van Ewijk Thimon Oosterveld Rienk van Ewijk 

Erwin Dijkstra Tiny Illic Mark Konterman Kelvin v.d. Dobbelsteen  

TRAINER – MA. Michel Meinsma 06-46246847 LEIDER Johannes de Boer 06-55825578 

TRAINER – WO. Johannes de Boer 06-55825578    

 

FIT BOYS C1 Ristorante Pizzeria Piccola Roma 

Lucas Boele Luuk Westerhoek Owen v.d. Werf Martijn de Vries Niels Hepping Vince Ribberink 

Arish Strijker Raoul Beuving Sem Winkelman Gerjan Bakker Tim Lutgers David Gotz 

Thomas Nap Ruben Oostenbrink     

TRAINER – MA. Tim Seubring 06-15271021 LEIDERS Rolf Beuving 06-50226143 

TRAINER – WO. Jan Willem Kerssies 06-57595195  Jeroen Kerssies 06-46808175 

 

FIT BOYS C2 Ristorante Pizzeria Piccola Roma 

Rene Vrieling Jacco Boelen Tobian Kooistra Sven Saverschel Daan Timmerman Koen Westerhof 

Wout Bazuin Jelmer van Dijk Rutger Kroezen Thijs Lunenborg Koen de Vecht Erwin Bron 

Chimene Harms Mariette van Dijken     

TRAINER Arjen Hessels 06-31080182 LEIDER Bert Westerhof 06-51186642 

 

FIT BOYS D1 Melkveehouders Melk Scoort 

Bart v.d. West Giel Stahlmecke Blessing v.d. Veen Roy Woltinge Jack Tingen Jetze Rodenhuis 

Daniel Gotz Jorn Stahlmecke Marrin Strijker Lars Hilberts Carlos v.d. Werff Mike Jonink 

Joris Ribberink Danitsja v.d. Werff     

TRAINER Gerard Wubs 06-28427069 LEIDER Jan Jonink  

 

FIT BOYS D2 Melkveehouders Melk Scoort 

Sander Wubs Roel Kerssies Renzo v.d. Kleij Jort Westerhof David Middelbos Jimmy Knoeff 

Jurgen Hofman Janine v. Faassen Demian Fokkens Bing Zwikker Jaron Hulzebosch Lucas Wiebing 

Ian v.d. Dobbelsteen     

TRAINER Peter Doornbos 06-83592983 LEIDER Ronald Middelbos 06-13466209 

 

FIT BOYS D3 Melkveehouders Melk Scoort 

Roan Koster Giel Kerssies Jesse van Beelen Elmer Donker Tijs Bazuin Bart Janssens 

Tijs Timmerman Berend Nap Lars Otten Wesley Vochteloo Arliss Kors Jort Oosting 

Koen de Vries      

TRAINER Mark Visser 06-17767515 LEIDER Ruud Seubring 06-55548508 

 

FIT BOYS E1 Combi Sport 

Julian Stel Dion Nijland Thijs Janssens Sten Oosting Gerben Wolting Rens Lunenborg 

Mart Oosting Stein Lander Robin van Burg    

TRAINER Gerald Haandrikman 06-27904846 LEIDER Marcel van Burg 0593-541084 

    J. M. Lunenborg 0593-522198 

 

FIT BOYS E2 Combi Sport 

Mathijs Stadman Ruben de Vries Mustafa Al-Dilemy Bart Lutgers Collin van de Graaf Amir Al-dilemy 

Thijs Kalsbeek Wout Kleinhuis Nathan Feddes Reinder van Faassen  

TRAINER Dirk van Faassen 06-83147058 LEIDER Johan van de Graaf 0593-850821 

    Dirk van Faassen 06-83147058 
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FIT BOYS E3 Combi Sport 

Thomas Boele Tim van Dijk Amir al Dilemy Patrick Molema Emiel de Boer Teun Bolwijn 

Merijn Wiggers Bram van Dieren Kailer Helder Thomas 
Oostenbrink 

Rens Nagel Mohammed Al 
Krady 

TRAINERS Bart v.d. West 06-13970155 LEIDER Rick Molema  

 Stefan Eefting   Herwin Bolwijn  

 

FIT BOYS E4 Combi Sport 

Tibo Broekman Emy Woltinge Lennert Worst Diego Makaaij Lilian Groenink Sander Stel 

Jort Abbes Rutger Olijve Isis Bronswijk Damian Bons   

TRAINER Jesse Drenth  LEIDER Sander v.d. Woud 06-39315597 

    Berjon Groenink 06-51432459 

 

FIT BOYS F1 Stevens & Partners 

Sem Hoiting Stijn Kerssies Dylano Kooistra Lars Nap Dylaro Willems Kjell Stahlmecke 

Rien Westerhoek Rik Oosterloo     

TRAINER Matthijs Bonnen 06-20691302 LEIDER Harrie Kerssies  

 

FIT BOYS F2 Stevens & Partners 

Niels Wiechers Mylan van Beelen Merijn van der Bijl Tiemo Zomer Jort Bolwijn Maud Kamps 

Tobias de Vries Tobias de Vries Dani Koster Nout Abbes   

TRAINER Paul Nap 06-47565693 LEIDERS Erwin Zomer 06-22959425 

    Paul Nap 06-47565693 

 

FIT BOYS F3 Stevens & Partners 

Silvan Kooistra Sven Weurding Onno Woltinge Gerjan Oldewening Sylvan Bos Matthijs Dijkstra 

Rik Lutgers Nick Hulzebosch Ruben de Jong    

TRAINER Thijs Oosting  LEIDER Rudi Bos 06-49334501 

 

FIT BOYS F4 Stevens & Partners 

Tijs Hoiting Luuk Oosterhof Milan Jongsma Yanick Westerhof Tess Nijwening Liam van Beelen 

Mylan de Jong Matthijs Olijve     

TRAINERS Robert Haandrikman  LEIDERS Wilma Scholing 06-15895742 

 Matthijs Boer  Maria Oosterhof- van den Broek 06-24262389 

 

FIT Boys F4 tegen Achilles 1894 
 
Zaterdag 24 oktober op de inhaaldag mochten we weer… onze volgende uitwedstrijd! Achilles 1894! We hadden geluk, deze 
keer niet zoals gewoonlijk vertrek rond de klok van acht uur, maar pas om half 10! Vooral heerlijk voor de papa’s en mama’s! 
;) We vertrokken vol goede moed met onze F4- kanjers! Leon en Tess konden er helaas niet bij zijn, maar we hadden wel een 
nieuw talent binnen ons team! Denise! En zij had er ook zin in! Helaas kwamen we in de wedstrijd al vroeg op achterstand, 1-
0 voor de thuisploeg, maar dat mocht de pret niet drukken. We gingen op volle kracht verder en ja hoor! Met succes! Yannick 
scoorde de 1-1 voor Fitboys! Uiteraard een luid gejuich aan de zijlijn en op naar het volgende doelpunt.  Thijs probeerde heel 
hard om deze te vinden, hij maakte kilometers op het veld alsof hij de marathon aan het lopen was. Wat een topprestatie! 
Helaas kwam het nog niet tot een doelpunt. Ook voor de andere F4-kanjers niet.  Thuisploeg Achilles 1894 scoorde nog wel 
een keer voor rust, een snoeihard schot was helaas voor onze keeper Liam niet meer te redden.  Wel bleef Fitboys F4 zoeken 
naar de gelijkmaker. Enkele mooie acties, goed verdedigingswerk, we gingen met een 2-1 achterstand de rust in. 
 
Tijdens de rust mochten we nog een feestje vieren, Liam was jarig geweest en dit moest uiteraard gevierd worden. Het ‘lang 
zal hij leven’ klonk door de kleedkamer en we werden door Liam verwend met een heerlijke  voetballolly. Vol goede moed 
gingen we terug naar het veld. Deze keer mocht Milan het doel verdedigen en we hadden één missie, een doelpunt scoren. 
Helaas had de tegenstander ook deze missie en maakte al kort na rust de 3-1. We gaven echter niet op, gingen gewoon op 
volle snelheid door en ja hoor! 3-2! Een eigen doelpunt van onze tegenstander.  Alle neuzen weer dezelfde kant op, rennen, 
dribbelen, samenwerken en proberen op het doel te schieten. Ook keeper Milan die voor het eerst het doel mocht verdedigen 
nam zijn taak serieus en redde nog een mooie bal. Helaas was het niet genoeg, het lukte onze Fitboys-kanjers niet meer om 
te scoren, het kunstgras maakte het voetballen ook niet gemakkelijker. In de slotfase werd de 4-2 door de tegenstander 
gescoord. Jammer, maar helaas. 
 
Geen overwinning, maar wel heel veel wilskracht, mooie acties en samenwerking te zien. We mogen trots zijn op ons team  
F4! Op naar de volgende wedstrijd!  
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FIT BOYS – 7 tegen 7 

 

 

Uitslagen – vrijdag 16 oktober 2015 
 

FIT Boys 45+ Rolder Boys 45+ 0 – 2 FIT Boys 35+ Heren 2 FC Assen 35+ 2 – 4 

FIT Boys 45+ LEO Loon 45+ 0 – 2 FIT Boys 35+ Heren 2 Rolder Boys 35+ H1 2 – 0 

FIT Boys 45+ FC Ambonia 4 – 0 FIT Boys 35+ Heren 2 Annen 35+ 6 – 1 

FIT Boys 35+ Heren 1 FC Assen 35+ 0 – 4    

FIT Boys 35+ Heren 1 Annen 35+ 1 – 3 ST Beilen / FIT Boys VR3 Pesse VR3 AFG 

FIT Boys 35+ Heren 1 Veenhuizen 35+ 1 – 4 Wacker VR1 ST Beilen / FIT Boys VR3 AFG 

 

Programma – vrijdag 6 november 2015 
 

Sportpark Boerbos in Rolde, Rolder Boys  
Vervoer en wassen in overleg 

FIT Boys 35+ Heren 1 en 2 FIT Boys 45+ 19:00 

 

Programma – vrijdag 20 november 2015 
 

Sportpark Marsdiek in Loon, LEO Loon 

FIT Boys 35+ Heren 1 en 2 FIT Boys 45+ 19:00 

 

Teams 
 

FIT Boys 35+ Heren 1  

Erik Weurding Bert Oosterhof Ronald Nijwening Hans Leegstra Rick Molema Hein Hepping 

Erik Jan de Jonge Peter Doornbos Arjan Luchies Richard Kerssies   

LEIDER Gabor Stolp 06-52671105    

 

FIT Boys 35+ Heren 2  

Jan Lindemulder Patrick de Vries Jako Evertse André Kroeze Ron Kruize Sebastiaan Ploeg 

Edwin van de Steeg      

LEIDER Jan Lindemulder 06-54908066    

 

FIT Boys 45+ Heren 1  

Rolf Beuving Aard Zuring Marcel de Bruyn Jan Schepel Jan Berend de Boer Maurits Beuling 

Hessel Wiersma Gert Oostenbrink Johannes de Boer Gerard Schans Ebele Jan van der Laan 

LEIDER Maurits Beuling 06-27460381    
 

ST. Beilen / FIT Boys Vrouwen 3  

Yolanda Zantinge Anja Woltinge Janny Romeijn Mariska Gerding Marina Romeijn Karina Poolman 

Jacqueline Louwes Bianca Brink Judith Haak    

LEIDER Janny Romeijn 06-52344841    
 

Waardig afscheid van oud-topvoetballers 
 

Na jarenlang de lijnen uitgezet te hebben, het doel verdedigd te hebben met gevaar voor eigen leven, het intelligente of 
‘domme’ loopwerk te hebben verricht of vanuit een dug-out de beslissende aanwijzing te hebben gegeven, komt er een eind 
aan ieders carrière in het 4e en / of 5e van Fit Boys.  
 

Als teken van waardering biedt het huidige 4e de vertrokken spelers een afscheidswedstrijd en een gezellige avond aan. Een 
wedstrijd waarbij ook andere oud-spelers zijn uitgenodigd. 
 

Komende zaterdag 31 oktober starten we om 16.00 uur met een kwalitatief hoogstaande wedstrijd van 2x een half uur 
waarbij de oud-spelers het gaan opnemen tegen het 4e. Via de kantine vervolgen we onze weg naar een 5 sterren schuur in 
Eursing. Aldaar zal onder het genot van een hapje en een drankje het formele afscheid plaatsvinden. 
 

We nemen afscheid van de volgende voetballers: Jan Schepel, Marcel de Bruyn, Jan Eising, Aard Zuring, Maurits Beuling, 
Harold Kamps, Patrick de Vries, JB de Boer, Geert Smit, Hans Leegstra, Martin Eising, Wim Stevens, Kees van Hoorn, Hans 
Wilkens, Bart Steenge, Bert Jan van Veen, Johannes de Boer, Auke Oosting, Henk Smit, Andre van der Bos, Henk Oving, Jan 
Boelen, Ab Bening, Arjan Keizer en Klaas Beukema. 
 

We nodigen u en jullie allen uit om als trouwe Fit Boys supporter bij de wedstrijd aanwezig te zijn. 
 

De feestcommissie van Fit Boys 4  
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ZAALVOETBAL 

Drenthehal KNVB nr. BBBV52U 

 

Uitslagen 
 

Noordscheschut 2 FIT Boys 1 5 – 3 Gieten 5 FIT Boys 5 3 – 4 

FIT Boys 2 SC Erica 2 9 – 1 Noordscheschut 1 FIT Boys 1 8 – 6 

 

Programma 
 
Di 27 okt 2015 

20:55 
FIT Boys 1 HZVV 3 Drenthehal 

Beker - 31115 Scheidsrechter B. Kamman Beilen 
 
Di 27 okt 2015 

20:00 
FIT Boys 5 Beilen 3 Drenthehal 

Beker - 30961 Scheidsrechter B. Kamman Beilen 
 
Ma 2 nov 2015 

21:30 
SC Erica 2 FIT Boys 2 Sporthal Stichting Erica 

4e kl.03 - 29305 Scheidsrechter is nog onbekend Erica 
 
Ma 2 nov 2015 

20:00 
Hollandscheveld 1 FIT Boys 3 Sporthal de Marke 

4e kl.03 - 28263 Scheidsrechter is nog onbekend Hollandscheveld 
 
Wo 4 nov 2015 

21:00 
Xing Futsal 2 FIT Boys 4 Sporthal Marsdijk 

4e kl.05 - 28856 Scheidsrechter is nog onbekend Asseb 
 
Di 3 nov 2015 

21:00 
FIT Boys 5 ACV 7 Drenthehal 

4e kl.06 - 30180 Scheidsrechter is nog onbekend Beilen 
 
Di 10 nov 2015 

21:00 
Wijster 1 FIT Boys 1 Sporthal de Meer 

4e kl.04 - 27455 Scheidsrechter is nog onbekend Wijster 
 

Teams 
 

FIT BOYS 1 Raven Advies 

M. Lubberts R. Bening E. Ludwig B. v.d. Giezen P. Doornbos S. Greveling 

M. Seubring E. Bos T. Haurissa R. Dijkema Mark van Nieuwpoort 

LEIDER B. Doornbos 06-28405136    

 

FIT BOYS 2 ploep.com / Rendeuro 

E. Roijinga R. van Waardhuizen L. Beuving M. Damman M. Stevens J. J. Drogt 

A. Feddes J. Dunning A. Pot G. Snippe   

LEIDER Edwin Roijinga 06-53254388    

 

FIT BOYS 3 Gatorade Sportdrank 

J. van Dijk H. J. Timmerman J. Tamming H. Kamps C. Stahlmecke A. Stahlmecke 

A. Middelbos G. v.d. Mijde G. Wubs    

LEIDERS M. Datema 06-53188501 E. Nederhoed 0593-523444  

 

FIT BOYS 4 REHA Bouw 

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 

E. Dam W. Stevens R. Oosterhuis J. Gerding T. Seubring R. Schutten 

L. v.d. Holst L. Boersma J. Lageveen G. Haandrikman W. Siertsema B. Smelt 

M. Meinsma      

LEIDERS W. Siertsema 06-39798716 I. Oosting 06-10659170  

 


