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

 

Groen / Geel 
JAARGANG 56 

12 oktober 2016 – nr. 8 

Opgericht 23 augustus 1953 

 

Fit Boys kantine 0593-540264 Alarmnummer artsen 0900-1120112 

Postadres E-mailadres Website Redactie 

Ereprijslaan 6 secretaris@fitboys.nl www.fitboys.nl redactie@fitboys.nl 

9413 AA 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 Tristan Haurissa 06-52067653 JO19 en JO17 

 Jan Willem Kerssies 06-57595195 JO15 en JO13 

 Aljon Stahlmecke 06-51713602 JO11 en JO9 en de Bengels 

 

In memoriam 
 

Bart Ludwig 
 

12 mei 1949 – 4 oktober 2016 

Woensdag bereikte ons het droevige bericht dat Bart Ludwig is overleden. 

 

Bart heeft altijd veel betekent voor onze vereniging. Hij was bijna 60 jaar lid, vele jaren 

als voetballer, ook in het 1e elftal. Bart is jeugdtrainer / jeugdleider geweest en trainer 

van de 2e selectie. In noodgevallen was hij inzetbaar als trainer / coach bij de 1e selectie. 

In de jaren ’70 had hij een functie binnen het bestuur als secretaris. Later (2004-2009) had 

hij de functie TC-zaken. Naast een trouwe en kritische supporter van Fit Boys  was hij 

actief in de donderdagmorgenploeg. 

 

We hebben in Bart een echte Fit Boys vriend veels te vroeg verloren. 

 

Wij willen zijn vrouw Ria, de kinderen en kleinkinderen condoleren en heel veel sterkte 

wensen met het verwerken van dit grote verlies. 

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

  



www.verkeersschoolharms.nl
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Van het scheidsrechters front 188 
 
De week van de scheidsrechters is voorbij, dank aan iedereen die op welke wijze dan ook hier heeft bij stilgestaan. En ik zou 
zeggen blijf er wekelijks bij stilstaan… niet met een cadeautje maar gewoon met een handdruk en een dankjewel na afloop 
van een wedstrijd. 
  
Zo langzamerhand doen ook bij de arbitrage hulpmiddelen z’n intrede; doellijntechnologie en de videoscheids hebben al 
bewezen goede stappen in een eerlijker verloop van wedstrijden te zijn. Het spel gaat op dat niveau zo snel dat het 
menselijkerwijs eigenlijk niet meer goed te volgen is. Neem daarbij het toneelspel van de heren en je ziet niet meer wat echt 
of fop is. Ik heb het al eerder gememoreerd maar de KNVB zou es om zich heen moeten kijken bij andere balsporten, daar 
neemt men wel drastische maatregen om het spel attractiever en eerlijker te maken. Neemt niet weg  dat het  mensenwerk 
blijft, zo zullen voetballers fouten blijven maken en scheidsrechters ook. Men kan van alles uitvinden en toepassen maar 
volgens mij begint het met respect richting elkaar… 
 
En dan het kunstgras, volgens mij willen we op Noord/West ook graag voetballen op gerecyclede autobanden, even wachten 
dan maar tot deze commotie is overgewaaid? Over waaien gesproken… autobanden slijten bij gebruik, waar waait die slijtstof 
overal wel niet naar toe denk ik dan. Ook maar stoppen met autorijden? 
 
Albert Gerding 
06-41104773 
 

Het Driede tegen CEC 2 
 
Het was half twee, ik was thuis en zei tegen m’n ouders: ‘Ik moet om kwart voor twee aanwezig zijn.’ ‘Nou,’ antwoordde m’n 
moeder, ‘dan moet je niet te lang op de wc gaan zitten.’ Ik lachte. ‘Dat is inderdaad wat ik wilde gaan doen.’ ‘Dat weet ik,’ zei 
ze. Mooi hoe ze me kent. 
 
Deze middag voltrok zich een wonderschoon natuurfenomeen op veld 3. Zij die erbij waren, zullen hier jaren later in het 
bejaardentehuis op terug komen. ‘Weet je nog...’ Het natuurfenomeen werd ‘het Driede’ genoemd in de volksmond. Zelden 
werd er zo’n perfecte wedstrijd tentoongesteld, fc Barçelona was trots op ons geweest. ‘Simpel voetballen is het moeilijkst,’ 
zei Cruijff, maar gisteren hadden wij het even onder de knie. Ik waande mij gelukkig als laatste man omdat ik het wonder 
overzichtelijk voor mijn neus zag voltrekken. Robert was er voor het eerst bij, zou dit met zijn aanwezigheid te maken 
hebben gehad? 
 
‘In vier wedstrijden hebben ze 19 voor en 16 tegen,’ wist Sjakie mij voor de wedstrijd te vertellen. ‘Dus voorin zijn ze goed, 
achterin valt er wat te halen.’ Potverdorie had ik gedacht, moest ik aan de bak?  
We waren fantastisch, Jorden bedankt voor je deelname. Je was goed bezig als opkomende rechtsback. Wederom speelden 
wij het 4-4-2 systeem en Berry en Edwin vonden elkaar blindeloos. Tikki takka en Sjakie mocht als spits van hun werk 
profiteren. Hij poeierde als spits er drie in. Alex was vandaag onze kers op de taart. Waar een tegenstander een routinier 
richting pensioen zag, wisten wij beter. Onze Pater Familias dut de tegenstander met zijn voorkomen in slaap om vervolgens 
een panna uit zijn voeten te toveren waar de mond van open valt. Hij was kostelijk op dreef en een genot om naar te kijken. 
Ondertussen had Robert een vrije bal gekregen op de twintig meter en Berry stiftte de bal over de muur, Edwin ving de bal 
volgens afspraak op, en lopte hem in één keer over de uitkomende keeper. Fantastische goal. Het stond acht nul bij rust. Bij 
Sander z’n goal (een fijne pegel in de hoek) was de keeper al bezig om z’n handschoenen aan de wilgen te hangen. Robin 
loeierde de derde goal binnen en zijn moeder joog aan de zijkant. 
 
De scheids kwam onze kleedkamer in en deed ons een offer we couldn’t refuse. De tegenstander was er flauw van en had 
gevraagd of de tweede helft twintig minuten mocht duren. Wij stelden een half uur voor. Hoe dan ook, meer kantinetijd! 
 
De tweede helft begon waar de eerste helft eindigde en dat zag je niet vaak bij zo’n uitslag. Meestal verslapte de concentratie 
omdat het niet meer hoefde, maar onze machine stoomde gretig door. Uiteindelijk scoorde Edwin vier keer en Berry driemaal. 
Iedereen was het benoemen in dit verslag waard: Niek, Wilmer, Andre, Jeroen, Wesley, Marijn. Na acht minuten in helft twee 
stond het elf nul, de tegenstander vroeg om te stoppen. Jan Willem stond op het punt om zijn seizoendebuut te maken en dat 
gunden zij hem nog. Maar toen twee minuten later, mede dankzij Jan Willem, de twaalf nul (assist Niek) in’t netje lag, was’t 
klaar. De uitstekend fluitende scheids floot namens hen (met ons goedkeuren) af en dat had nog nooit iemand van ons 
meegemaakt. Uitzonderlijk! Joost was het er niet mee eens, hij wilde nog minstens een half uur verder kijken aan de zijlijn. 
Uiteindelijk was er maar één verliezer en dat was scheids Geert. Aangekomen in de kantine bleek zijn gehaktbal niet klaar te 
zijn, hij was te vroeg. 
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Koop bij onze 
 adverteerders!
Koop bij onze 
 adverteerders!
Zij steunen óns.Zij steunen óns.

Snackbar - IJSSalon
lunchroom

ʼt Luifeltje
Pr. Bernhardstraat 2I - Beilen 

Telefoon 525829

Voor al uw gezelligheid!

AfhAAl/bezorg
pizzeriA-ristorAnte

piccolA romA

mArkt 2, beilen
tel. 0593-527288

ROMA

cAgliARi

Brinkstraat 45, 9411 KL Beilen. Tel. (0593) 54 14 02
www.hupenfidombeilen.nl

Na boodschappen 
of werk,

nog even naar  
‘De Cerck’

Brinkstraat 51, 9411 KL Beilen
Tel. (0593) 52 32 88
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Bestuurslid van dienst – 15 en 22 oktober 2016 
 

JEUGD SENIOREN GAST DAME KAARTVERKOOP 

15 okt - Gerald Haandrikman Carl Nortier en Jan Koster Jannie Oostland Niet bekend 

22 okt - Martin Hoiting Johan Boer Niet van toepassing Niet van toepassing 

 

Kantine- en keukendienst 
 

Wanneer je niet beschikbaar bent voor de ingeplande datum dien je zelf voor vervanging te zorgen!  

 

DATUM TIJD DIENST PERSONEN 

wo 12 okt 2016 18:30 – 23:00 Kantine Berjon Groenink en Elwin Dam 

za 15 okt 2016 08:00 – 13:00 Kantine Andre Kroezen, Rick Koops en Peterjan Oosting 

  13:00 – 18:30 Kantine Jan Stevens en Yolanda Zantinge 

  14:00 – 18:00 Keuken Hilde en Hiske Anja 

ma 17 okt 2016 18:30 – 23:00 Kantine Auke Oosting en Maurits van der Hoest 

wo 19 okt 2016 18:30 – 23:00 Kantine Wim Visser en Michael Booiman 

za 22 okt 2016 08:00 – 13:00 Kantine Ab Bening / Wim Stevens en Marten Oldersma en Arjan Vriesema 

  13:00 – 18:30 Kantine Peter Doornbos en Erwin Zomer 

  14:00 – 18:00 Keuken Erica en Agneet 

ma 24 okt 2016 18:30 – 23:00 Kantine Edwin Tillema en Wesley Tijms 

wo 26 okt 2016 18:30 – 23:00 Kantine Wim Visser en Robert Wilkens 

za 29 okt 2016 08:00 – 13:00 Kantine Henk Oving Marijn Stevens en Alfons Pot 

  13:00 – 18:30 Kantine Maurits Beuling en Gert Pronk 

  14:00 – 18:00 Keuken Colinda en Esther 

ma 31 okt 2016 18:30 – 23:00 Kantine Ab Bening en Marcel Oosting 

 

Activiteitenkalender 
 

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD VOOR WIE? 

di 04 t/m 17 okt 2016 Rabobank Clubkas Campagne Internet n.v.t. Leden Rabobank 

wo 12 okt 2016 Informatieavond nieuwe wedstrijdvormen pupillen  19:00 Zie www.fitboys.nl  

do 20 okt 2016 Een dag leven als een prof   Zie www.fitboys.nl  

vr 21 okt 2016 Klaverjassen Kantine 19:30 Iedereen 

do 27 okt 2016 Ledenvergadering Kantine 20:00 Fit Boys leden 

vr 11 nov 2016 Klaverjassen Kantine 19:30 Iedereen 

 

Rabo Clubkas Campagne 
 

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven een warm hart toe en voert dit jaar de Rabobank Clubkas 

Campagne in. Ieder lid van de Rabobank kan tussen en 4 en 17 oktober 3 stemmen uitbrengen op deelnemende 

verenigingen. (maximaal 2 stemmen per vereniging) Hoe meer stemmen, hoe hoger de opbrengst voor de vereniging. Leden 

van de Rabobank krijgen van de Rabobank een stemkaart met inlogcode. 

 

Hier kunt u stemmen: https://www.mijnbankenik.nl/assen-nd/clubkascampagne 

 

Als u klant bent van de Rabobank, betekent dit niet automatisch dat u ook lid bent van de Rabobank. U kunt dan dit jaar niet 

stemmen. Mocht lid worden, kunt u volgende jaar wel meedoen.  

 

Pupil van de week 
 

 

Mijn naam is Liam van Beelen 

Ik ben 6 jaar, bijna 7 jaar 

Ik heb 2 broertjes, 2 bonusbroertjes en 1 bonuszusje 

Mijn lievelingseten is pizza en patat 

Ik speel in Fit Boys JO9-1 (F1) 

Mijn plek in het veld is middenvelder / spits 

Ik word later dat weet ik nog niet 

Mijn favoriete voetbalclub is AFC Ajax 

De beste voetballer van de wereld is Lionel Messi 

De beste speler van Fit Boys 1 is elke speler van Fit Boys 1 

Hoe vind je het om pupil van de week te zijn? Heel erg leuk en spannend 

  



Brinkstraat 11 •  tel. (0593) 52 28 21 • Beilen

Maandag gesloten.

Met het oog op advies en service!

Bloemen en Planten
van zakgeld tot maandsalaris

Kruisstraat 10 - Telefoon 52 21 45
BeIlen

Het adres voor al uw bloemwerken

Brinkstraat 28
Beilen

Tel. (0593) 52 23 74

echt hema beilen

hema 

Voor al uw  
bloemwensen

h. Dolsma, raadhuisstraat 8, 9411 nb beilen, tel. (0593) 52 58 51

gas - water - sanitair - cv

BOSMA
INSTALLATIE

Hekstraat 7
9411 NE Beilen

Tel. (0593) 522 367
Fax. (0593) 524 844

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Van Beelen Beveiliging:
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SENIOREN 

 

 

Trainingstijden 
 

TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

Fit Boys 1 Alex Padding 06-10759188 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  

Fit Boys 4 Niet van toepassing 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00  

 

Competitie 3e klasse D 
 

UITSLAGEN – zaterdag 8 oktober 2016 PROGRAMMA – zaterdag 15 oktober 2016 

Lutten SC Fit Boys 1 - 1 Fit Boys Hardenberg '85 

SCD '83 Nieuwleusen SV 1 - 3 DESZ Vitesse'63 

CSVC Rouveen SC 1 - 1 Rouveen SC Hollandscheveld 

Borger DESZ 3 - 6 Elim Borger 

SVN'69 Elim 3 - 0 ZZVV Lutten SC 

Hardenberg '85 ZZVV 2 - 0 SCD '83 CSVC 

Vitesse'63 Hollandscheveld 2 - 2 Nieuwleusen SV SVN'69 
 

 TEAM G P + -  TEAM G P + - 

1. DESZ 6 14 24 8 8. Rouveen SC 6 8 8 10 

2. Nieuwleusen SV 6 14 14 6 9. SCD '83 6 7 9 11 

3. Hardenberg '85 6 10 10 8 10. SVN'69 5 5 10 11 

4. Hollandscheveld 5 9 9 7 11. Lutten SC 6 5 8 8 

5. ZZVV 6 9 14 8 12. Fit Boys 6 4 7 10 

6. Borger 6 9 12 17 13. Elim 6 4 8 24 

7. Vitesse'63 6 8 14 14 14. CSVC 6 3 5 10 

 

Uitslagen – Weeknummer 40 
 

Lutten SC 1 Fit Boys 1 1 – 1 Fit Boys 3 CEC 2 12 – 0 

Fit Boys 2 DZOH 3 4 – 2 HFC ’15 4 Fit Boys 4 2 – 2 

 

Programma – Weeknummer 41 
 

15-10-2016 13:15 Fit Boys 1 Hardenberg '85 1

(R) #2871 14:30 Scheidsrechter Scholtens, W. - (W) Nelly Boer 

 
15-10-2016 11:30 Elim 2 Fit Boys 2

(R) #5695 12:30 Scheidsrechter van de thuisclub - Wassen en vervoer in overleg 

 15-10-2016 13:45 Fit Boys 3 Tiendeveen 2

(R) #59904 14:30 Scheidsrechter Geert Smit - (W) Alex de Jonge 

 15-10-2016 13:30 Fit Boys 4 SJS 5

(R) #63896 14:30 Scheidsrechter Andre van Dijken - Wassen en vervoer in overleg 

 

Programma – Weeknummer 42 
 

22-10-2016 13:15 Fit Boys 1 Olde Veste'54 1

(B) #76532 14:30 Scheidsrechter Noppers, H. - (W) Nelly Boer 

 22-10-2016 13:45 Fit Boys 3 WKE '16 1

(R) #62056 14:30 Scheidsrechter Jan Eising - (W) Marijn Stevens 

 

Programma – Weeknummer 43 
 

29-10-2016 (R) #3094 CSVC 1 Fit Boys 1 14:30

29-10-2016 (R) #5708 Fit Boys 2 Hoogeveen 2 14:30

29-10-2016 (R) #60705 HZVV 6 Fit Boys 3 14:30

29-10-2016 (R) #63180 VAKO 3 Fit Boys 4 14:00



VerF-VOOrDeelcenTrum

STerK In VerF

Alle merken vaste lage prijzen
Grote aanbiedingspartijen

De Zuidmaten 3, Beilen
Tel. (0593) 54 19 35

ServicePartner Beilen
J.J. Emmink

TV - VIDEO - HiFi

Home Cinema - Multimedia

Huishoudelijke apparatuurHEKSTRAAT 28
9411 NH BEILEN
Telefoon (0593) 52 22 82
Fax (0593) 52 62 44

Autoshop en  
Automaterialen

De Hanekampen 21
9411 Xn Beilen
Tel. (0593) 52 62 69

APK-keuringsstation, banden, wasserette, 
kentekenplaten, onderhoud,  sportvelgen, accuʼs, 
autoaccessoires, enz.

Benny Wildeboer

w w w . a u t o s h o p w i l d e b o e r . n l

Brunstingerstraat 51 – 9411 EJ Beilen

M 06 51 63 52 67

badkamerrenovatie | tegelwerk | timmerwerk | installatie

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!
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Fit Boys 1 Raven Advies 

Peterjan Oosting Julian Boom Tim Seubring Arjan Keizer Thijs Oosting Ruud Seubring 

Elwin Dam Rick Koops Joshua Leasa Leon Timmerman Dirk Jan Smelt Gerald Haandrikman 

Martijn Bakker Jos Gerding Wilko Stevens Jesse Turkstra Dirk van Faassen Matthijs Bonnen 

Trainer Alex Padding 06-10759188 Leider Martin Datema 06-53188501 

Verzorging Ria de Vries 06-15876262 Ass. Scheids. Hendrik Dekker Bert Doornbos 
 

Fit Boys 2 Machinefabriek van de Velde / Boerhof 

Niek Boerhof Robert-Jan Winters Remco Reinders Ruben Schutten Jeroen Boelen Mark Seubring 

Maurits v/d Hoest Arjan Vriesema Thom Vredevoort Mark Visser Jan Jaap Drogt Roland Sikkema 

Michael Booiman Marten Oldersma Jorden Turkstra Fabien de Boer Gert Jan Mellema Anne Jan Hepping 

Leon Ackerman      

Trainer Henk Everts 06-46736665         Leider Fedde Boerhof 06-50243480 

   Ass. Scheids. Vacature  
 

Fit Boys 3 Bosman Watermanagement Noord B.V. 

Jeroen Ebbinge Edwin Roijinga Niek Schutten Marijn Stevens Sander v/d Woud Sander Stegehuis 

Jan Willem Kerssies Alex de Jonge Dennis Roijinga Joost v/h Reve Alfons Pot Wilmer Schuring 

Robin Eising Maarten Mennen Jeroen Habing Wesley Tijms Allard Slofstra Berry van Driel 

Robert Wilkens Andre Koskamp Ronald van Waardhuizen  

Leider Jan Willem Kerssies  Leider Wesley Tijms  
 

Fit Boys 4 Dinercafé De Cerck 

Jan van Veen Arjan Schepel Hein Hepping Remco Oort Klaas Brouwer Marcel Oosting 

Lucas Ribberink Klaas Sanders Arjan Scheper Jeroen Loovers Bert Westerhof Sebastiaan Ploeg 

Frans van Kesteren Rik Molema Jeroen Ribberink Berjon Groenink Anne Wyrdeman Michel Lindemulder 

Leiders Geert Smit 0593-525908 Leiders Hans Wilkens 06-29383968 

 Kees van Hoorn 06-57881777    

 

Klaverjassen – vrijdag 30 september 2016 
 
Verslag van de tweede klaverjasavond, van vrijdag 30 september 2016, meetellend voor de eindstand om de Seubring 
bloembollen wisselbokaal. Er hadden zich om ruim half acht, 27 klaverjassers gemeld, dit was een mooi aantal, ware het niet 
dat er hierdoor, per ronde drie stilzitters waren. Er werden enige pogingen ondernomen om nog 1 kaarter te vinden, maar dit 
lukte niet. Dus begonnen we met 3 stilzitters. (Als er mensen zijn die niet elke keer willen komen kaarten, maar wel zouden 
willen komen, na een telefoontje, als we een tekort hebben, zou ik die willen vragen dit even door te geven aan mij, 
0612128043 of aan Sander  Nijwening, 0593 525107) 
 
In de eerste ronde waren de stilzitters Margreet en Sander Nijwening en Edwin Roijinga. In deze ronde was de hoogste score 
voor Fre Harms en Hans Wilkens met 1608 punten. Tegen het eind van deze ronde kwam Maurits Beuling, die voor andere 
zakken op het sportpark was, in de kantine. Hij werd meteen aangesproken met de vraag of hij mee wilde kaarten. Hij ging 
even overleggen met zijn achterban en besloot in de tweede ronde in te stappen. Kreeg voor de eerste niet gespeelde ronde 
ook de 1250 punten, zoals de andere 3 stilzitters. Ronde twee kon dus gespeeld worden met 28 kaarters en werd een prooi 
voor het koppel Jan Zijlstra en Tineke Haurissa met 1544 punten. Tegen het eind van ronde twee kwam ook onze “vaste” 
barman Jan Koster nog binnen, zodat we voor de rest van de avond voor de hapjes en drankjes een beroep op hem  konden 
doen. 
 
Nu de verkoop van de lootjes door Margreet en Ria en het innen van de 2,50 van de kaarters die geen lid zijn van de 
Vrienden van Fit Boys. Na deze verkoop gelijk de trekking van de vleesprijzen. Er waren tijdens deze trekking weinig 
opvallende gebeurtenissen, behalve dan dat Ronald van Waardhuizen een lotnummer wist te trekken dat hij zelf bezat en dat 
Erik van der Voort de enige was die meer dan 1 prijs won, nl 2. 
 
Na deze onderbreking speelden we ronde drie en vier, Winnaars van ronde 3 waren Tineke Haurissa en Margreet Nijwening 
met 1497 punten. De vierde en laatste ronde werd gewonnen door Maurits Beuling en Willie Harms met 1356 punten. 
 
Hierna werden de puntentotalen geteld en kon Geert Smit de prijzen aan de eerste tien uitreiken. Vooraf werden Jan Koster, 
met een taart en Maurits Beuling met een appeltaart nog even bedankt voor hun inzet van de avond en werd er nog even 
aandacht geschonken aan de Seubring bloembollen wisselbokaal, die een mooi plaatsje in de hoek van de kantine heeft 
gekregen naast het ledenbord van de Vrienden van Fit Boys. 
 
1 Jan Zijlstra 5597 punten 6 Hans Wilkens 5150 punten 
2 Edwin Roijinga 5540 punten 7 Margreet Nijwening 5039 punten 
3 Tineke Haurissa 5325 punten 8 Maurits Beuling 4986 punten 
4 Fre Harms 5317 punten 9 Ronald van Waardhuizen 4926 punten 
5 Sander Nijwening 5289 punten 10 Jan Bonnen 4912 punten 
 
Dit was het weer voor deze keer, tot ziens op de volgende klaverjasavond, vrijdag 21 oktober 2016, aanvang half acht, dus 
allen tot ziens. 
 
Fre Harms 



handelsdrukwerk

• briefpapier
• enveloppen
• visitekaartjes
• offertemappen
• bedrijfsformulieren
• enz.

reclamedrukwerk

• folders
• flyers
• brochures
• mailingen
• enz.

familiedrukwerk

• huwelijkskaarten
• geboortekaartjes
• jubileumkaarten
• rouw(bedank)kaarten

copyshop:
digitaal printen en 
 kopiëren in zwart/wit  
en in kleur

drukwerk totaal…
Van ontwerp tot verzending.

Drukkerij / Copyshop

KERKHOVE
Hekstraat 6
9411 NG Beilen 

Tel. (0593) 53 82 82 
kerkhove.druk@planet.nl 
www.kerkhove.nl
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VROUWEN / MEISJES 

 

 

Trainingstijden 
 

TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

Vrouwen 1   19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 13 

Vrouwen 2 Sander van der Woud 06-39315597 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 3 
 

Coördinator vrouwen en meisjes Janny Romeijn  

 

Uitslagen – Weeknummer 40 
 

ACV VR2 ST Beilen/Fit Boys VR1 0 - 4 ST Beilen/Fit Boys MO17-1 VKW MO17-1d 3 - 1 

ST Beilen/Fit Boys VR2 LEO (Loon) VR1 3 - 3 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 SJO J.V. Oostenburg MO15-1 2 - 7 

 

Programma – Weeknummer 41 
 

15-10-2016 
12:45 

ST Beilen/Fit Boys VR1 SVO BDE VR1

(R) #67077 Scheidsrechter ? - (W) ? 

 15-10-2016 
14:15 

SJO J.V. Oostenburg VR2 ST Beilen/Fit Boys VR2

(R) #66668 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 15-10-2016 
10:30 

HZVV MO17-1 ST Beilen/Fit Boys MO17-1

(R) #39535 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 
15-10-2016 

10:15 
ST: Germanicus/CSVC MO15-1d ST Beilen/Fit Boys MO15-1

(R) #45302 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 

Programma – Weeknummer 42 
 

22-10-2016 
12:45 

ST Beilen/Fit Boys VR1 ZA ST VHK/SVBS'77 VR1 ZA

(B) #79016 Scheidsrechter ? - (W) ? 

 
22-10-2016 

14:30 
ST Beilen/Fit Boys VR2 HFC '15 VR2

(R) #66952 Scheidsrechter ? - (W) ? 

 22-10-2016 
10:45 

ST Beilen/Fit Boys MO17-1 ZA SJO J.V. Oostenburg MO17-1 ZA

(B) #14141 Scheidsrechter ? - (W) ? 

 

Programma – Weeknummer 43 
 

29-10-2016 (R) #68021 ST Beilen/Fit Boys VR2 Tynaarlo VR1 14:30

29-10-2016 (R) #45334 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 CEC MO15-1d 09:00

 

ST Beilen / Fit Boys Vrouwen 1 Jumbo Mulder 

Elise Boelen Moniek Brink Noortje van Dijk Mariska van Dijken Annelotte Hilhorst Debora Jager 

Melissa Kiers Sanne Kiers Isa Mensing Ylona Nap Joanne Nederhoed Astrid Snijder 

Charissa Prins Rianne Zantinge Celena Zantinge    

Trainer Edwin de Vries 06-46706516 Leider Jan Mensing 06-23371983 

   Ass. Scheids. Johan Boer 06-23920255 
 

ST Beilen / Fit Boys Vrouwen 2 Jumbo Mulder 

Willeke de Boer Isa Bruggink Annabel Cats Willeke ter Braak Nikki Dekker Mariëlle Eefting 

Marieke Reinders Marije de Kruijf Danielle Tol Michelle Veldman Iris de Vries Rianne Oldenbeuving 

Trainer Sander v.d. Woud 06-39315597 Leider Marcel Cats  
 

ST Beilen / Fit Boys MO17-1 (MB1)  

Geen teamindeling bekend bij de redactie 
 

ST Beilen / Fit Boys MO15-1 (MC1)  

Geen teamindeling bekend bij de redactie 

 



Kruisstraat 12-14
Tel. 52 38 28

•  Lunchroom
•  Broodjeshuis
•  Snackbar

„CITY”

Jos Gerding
Bathoorn 6-1, 9411 SE Beilen

Tel. (0593) 54 03 67
Mob. 06-55923729

E-mail info@euroclean-schoonmaakdiensten.nl
www.euroclean-schoonmaakdiensten.nl

•	 Vloeronderhoud
•	 Reiniging	onroerend	goed
•	 Onderhoud	kunststof
•	 Glas-	en	kozijnreiniging
•	 Dakgootreiniging
•	 Grafonderhoud

ScHOOnmAAKDIenSTen

Prijssponsors c.v.v. Fit Boys:

Vrienden van

Het lekkerste gebakje van Drenthe

‘Kontje’
Bakkerij Berghuis
Tel. 0593 522494

bestellen@drentsebakker.com

Beilen, Hoogeveen, Zuidwolde, Meppel, Smilde

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!
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JUNIOREN / PUPILLEN 

 

 

Jeugdcommissie 
 

FUNCTIE PERSOON TELEFOON 

Voorzitter Marcel van der West 06-49809760 

Secretaris Gerald Haandrikman 06-27904846 

Wedstrijdsecretaris Ruben Schutten 06-28311518 

Coördinator JO19 en JO17 Jos Gerding 06-55923729 

Coördinator JO15 Tim Seubring 06-15271021 

Coördinator JO13 Annemieke Westra 06-18465800 

Coördinator JO11 Mark Visser 06-83791339 

Coördinator JO9 Martin Hoiting 06-53741954 

Scheidsrechterzaken Albert Gerding 06-41104773 

Schoolvoetbal Pieter Knol 06-83334538 

 

Trainingstijden 
 

TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

JO19-1 Tim Seubring 06-15271021 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 5 

JO17-1 Gerard Wubs 06-28427069 19:00 – 20:30 19:30 – 20:30 14 

JO17-2 Vacant – ma.  18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 10 

 Matthijs Bonnen – wo. 06-28427069    

JO15-1 Mark Visser 06-17767515 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 9 

JO15-2 Arjen / Mark Hessels 06-31080182 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 5 

JO13-1 Maarten Paping 06-13647599 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 6 

JO13-2 Dirk van Faassen 06-83147058 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 4 

JO13-3 Jako van Faassen – ma. 06-43219836 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 9 

 Johannes de Boer – wo. 06-55825578    

JO11-1 Jesse Drenth 06-83170703 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 8 

JO11-2 Matthijs Boer 06-15260204 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 11 

JO11-3 Robert Haandrikman 06-83036297 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 7 

JO11-4 Thijs Oosting 06-25233809 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 7 

JO9-1 Stefen Eefting 06-13518699 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 6 

 Bart van der West 06-13970155    

JO9-2 Paul Nap 06-47565693 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 10 

de Bengels Arjan Schepel 06-52021890 Woensdagmiddag 16:30 – 17:30 uur 12 
 

Van de pupil van de week 
 

Toen bracht mijn vader me naar Ria. Toen ging ik omkleden. Er was hele harde muziek bij de jongens. Daarna mocht ik naar 

de scheidsrechter. Die ging praten met de grensrechters. Toen liepen we naar het veld. Toen mocht ik op het doel schieten. 

Toen naar de kleedkamer en dan mocht ik voorop lopen met de scheidsrechter. Toen deden we kop of munt en ik zei kop en 

die wonnen wij. Ik mocht de euro houden. Toen mocht ik de aftrap nemen en ik maakte een doelpunt. Toen ging ik naast de 

jongens en Ria op de bank bij de duckout zitten. Ik kreeg een AA-drink en een zakje snoep. Toen werd er 1-0 gemaakt en 

was er heel veel gejuich. In de rust gingen we inschieten. Toen begon de wedstrijd weer een kreeg ik een AA-drink en een 

zakje chips. Toen maakte helaas de anderen en doelpunt. Dat was jammer. Het was 1-1 geworden. Toen ging ik boven een 

patatje eten. Ik vond het heel leuk!! 

 

Groetjes Niels Wiechers 

 

Uitslagen – Weeknummer 40 
 

Gomos JO19-2 Fit Boys JO19-1 3 - 5 Fit Boys JO13-3 VKW JO13-3d 5 - 3 

Fit Boys JO17-1 HSC JO17-1d 1 - 2 Stadskanaal JO11-1 Fit Boys JO11-1 7 - 0 

Assen FC JO17-2G Fit Boys JO17-2 7 - 2 Assen FC JO11-4 Fit Boys JO11-2 6 - 2 

Assen FC JO15-1 Fit Boys JO15-1 8 - 0 Fit Boys JO11-3 SJO HH'97 JO11-1 0 - 21 

Fit Boys JO15-2 Beilen JO15-2 0 - 5 Fit Boys JO11-4 BSVV JO11-3 ? - ? 

LTC JO13-1 Fit Boys JO13-1 2 - 2 Pesse JO9-1G Fit Boys JO9-1 7 - 2 

Beilen JO13-3 Fit Boys JO13-2 2 - 5 Fit Boys JO9-2 Havelte JO9-2G ? - ? 

  



Brinkstraat 48, Beilen
Tel. (0593) 52 63 43

Burg. G. v. Weezelplein 11,
Westerbork. Tel. (0593) 37 02 06

Dealer van: o.a.  
BATAVuS, KOGA-mIYATA, FOcuS, cuBe, TreK, 
SPArTA, AlPInA, BBB en AGu

Hekstraat 46, 9411 nH Beilen. Telefoon (0593) 52 46 45

l. winters tweewielers

Wij schilderen, behangen 
en stofferen uw gehele woning! Alles onder één dAk!

Verf • Behang • Vloerbedekking • Laminaat 
• Marmoleum • Vinyl • Raamdecoratie • 
Gordijnen • Zonwering • Woonaccessoires

Onderhoudsschilderwerk binnen en buiten
Behang- en scanwerkzaamheden
Glaszetten

Decorette & Schildersbedrijf Branderhorst

Brinkstraat 40, 9411 KN BEILEN

Tel. 0593 - 52 24 70. Fax 0593 - 33 30 94

M 06-51 59 50 67. E decorettebeilen@hetnet.nl

www.schildersbedrijfbranderhorst.nl

Uw adres voor:
✳	 staal, roestvaststaal 

en aluminium
✳	 bevestigingsmiddelen
✳	 laselektroden
✳	 buizen en fittingen
✳	 U-profielen
✳	 draai- en freeswerk
✳	 alle laswerken
✳	 knip- en zetwerk

VAN EGTEN BV
staal-, machine- en apparatenbouw

BeiLen - MakkuM 1
Tel. (0593) 52 44 41
Fax (0593) 52 47 07

Familie Mulder en medewerkers
Ventweg Zuid 3, Beilen

Tel. (0593) 56 41 60

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag   8.00 – 21.00 uur
Vrijdag   8.00 – 22.00 uur
Zaterdag   8.00 – 20.00 uur
Zondag 16.00 – 19.00 uur

Brinkstraat 34, Beilen
Tel. (0593) 54 12 15 / Tel. (0593) 54 04 82

Huishoud - Speelgoed
Tuinmeubel - camping

Asserweg 16b, 9414 TB Hooghalen
Telefoon (0593) 59 26 14. Fax (0593) 59 24 67

Voor een creatieve tuin 
ga je natuurlijk naar…

… aangelegd door  
vakbekwame hoveniers  
voor jarenlang tuinplezier!

Maar natuurlijk ook het adres voor o.a.
• Een zeer breed assortiment beplanting
• Hillhout - tuinhout
• Bestratingsmaterialen
• Kwaliteit en exclusiviteit

Wiltinge
H O V E N I E R S
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Programma – Weeknummer 41 
 
15-10-2016 

 
Fit Boys JO19-1 Asser Boys JO19-1d

(R) #31212 10:45 Scheidsrechter Jan Eising - (W) ? 

 15-10-2016 
 

Fit Boys JO15-1 LEO (Loon) JO15-1

(R) #23185 10:45 Scheidsrechter Johan Schutten - (W) ? 

 15-10-2016 
 

ST Rolder Boys JO15-3 Fit Boys JO15-2

(R) #40357 14:30 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 15-10-2016 11:30 Fit Boys JO13-1 Gomos JO13-1

(R) #36805 12:30 Scheidsrechter Douwe Visser - (W) Marrin Strijker 

 15-10-2016 09:45 Fit Boys JO13-2 Smilde'94 JO13-2

(R) #43703 10:45 Scheidsrechter Johan Boer - (W) Julian 

 
15-10-2016 08:00 HZVV JO13-5 Fit Boys JO13-3

(R) #43067 09:00 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) Elmer - (V) Rutger, Elmer, Dineke en Youri 

 15-10-2016 
 

Fit Boys JO11-1 ACV JO11-1

(R) #38092 10:15 Scheidsrechter Sander Wubs - (W) ? 

 
15-10-2016 08:30 Fit Boys JO11-2 Wijster JO11-1

(R) #76671 09:00 Scheidsrechter Jorn Stahlmecke - (W) Hulzebosch 

 15-10-2016 
 

Noordscheschut JO11-2G Fit Boys JO11-3

(R) #50396 10:00 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 
15-10-2016 

 
VKW JO11-3d Fit Boys JO11-4

(R) #79475 11:30 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 15-10-2016 
 

Fit Boys JO9-1 SJO JVZ JO9-2

(R) #59463 10:15 Scheidsrechter Koen Westerhof - (W) ? 

 15-10-2016 08:30 Pesse JO9-3G Fit Boys JO9-2

(R) #80165 10:00 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) Thijmen - (V) ? 
 

Programma – Weeknummer 42 
 
22-10-2016 

 
Annen JO19-1 ZA Fit Boys JO19-1 ZA

(B) #78599 14:30 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 22-10-2016 
 

SJO ZVC'14 JO17-1d Fit Boys JO17-1

(R) #79978 13:00 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 
22-10-2016 

 
Fit Boys JO11-1 LEO (Loon) JO11-1

(R) #37935 10:15 Scheidsrechter Wout Bazuin - (W) ? 

 22-10-2016 
 

Assen FC JO11-12 Fit Boys JO11-4

(R) #79471 10:15 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) ? - (V) ? 

 
22-10-2016 11:00 Beilen JO9-4 Fit Boys JO9-2

(R) #80161 11:30 Scheidsrechter van de thuisclub - (W) Milan 
 

Programma – Weeknummer 43 
 
29-10-2016 (R) #31302 Assen FC JO19-1 Fit Boys JO19-1 13:30
29-10-2016 (R) #79983 Fit Boys JO17-1 Muntendam JO17-1d 12:45
29-10-2016 (R) #39132 VKW JO17-3Gd Fit Boys JO17-2 13:00
29-10-2016 (R) #22774 Actief JO15-1 Fit Boys JO15-1 10:30
29-10-2016 (R) #40242 Assen FC JO15-2Gd Fit Boys JO15-2 10:45
29-10-2016 (R) #36863 LEO (Loon) JO13-1 Fit Boys JO13-1 11:30
29-10-2016 (R) #43106 HHCombi JO13-2 Fit Boys JO13-2 11:00
29-10-2016 (R) #43706 Fit Boys JO13-3 Pesse JO13-2Gd 09:00
29-10-2016 (R) #38132 Gieten JO11-1G Fit Boys JO11-1 10:15
29-10-2016 (R) #78214 Achilles 1894 JO11-3 Fit Boys JO11-2 10:15
29-10-2016 (R) #50625 Fit Boys JO11-3 SJO J.V. Oostenburg JO11-3 09:00
29-10-2016 (R) #79476 Fit Boys JO11-4 HHCombi JO11-2 10:15
29-10-2016 (R) #80166 Fit Boys JO9-2 Vitesse'63 JO9-2G 09:00
 

Van de redactie 
 
Van de volgende teams heeft de redactie nog geen teamindeling ontvangen: 
 
� JO17-1 en JO17-2 
� JO15-1 en JO15-2 

 

De teamindeling kan worden verzonden naar redactie@fitboys.nl.  



Shirtsponsors c.v.v. Fit Boys:
specialist in 
citroën en  

Škoda

Auto Beilen

ReclameD S



Dit clubblad is voor twee weken! 

- 9 - 

 

Fit Boys JO19-1 (A1) Verkeersschool Harms / Turkstra Klussenbedrijf 

Bart van der West Harjan Schutten Jako van Faassen Jonathan Schans Jorik van der Laan Lars de Boer 

Leroy de Bruin Maarten de Boer Mark Hessels Matthijs Boer Merijn Boers Nick Middelbos 

Stefan Eefting Walther Krammer Jarno Beukema Robert Haandrikman  

Trainer Tim Seubring 06-15271021 Leider Tristan Haurissa 06-52067653 

   Ass. Scheids. Peter Doornbos 06-83592983 
 

Fit Boys JO13-1 (D1) Melkveehouders Melk Scoort 

Marrin Strijker Stein Lander Giel Kerssies Giel Stahlmecke Jetze Rodenhuis Mart Oosting 

Sten Oosting Roy Woltinge Blessing van Veen Danitsja v.d. Werff Gerben Wolting Thijs Janssens 

Roan Koster Tijs Bazuin     

Trainer Maarten Paping 06-13647599 Leider Jan Bonnen 06-20011199 
 

Fit Boys JO13-2 (D2) Melkveehouders Melk Scoort 

Berend Nap Mathijs Stadman Julian Stel Lars Otten Bing Zwikker Koen de Vries 

Mustafa Al-dilemy Robin van Burg Jesse van Beelen Thijs Timmerman Rens Lunenburg Jurgen Hofman 

Kinan      

Trainer Dirk van Faassen 06-83147058 Leiders Martin van Beelen 06-42233212 

    Marcel van Burg 06-11617922 
 

Fit Boys JO13-3 (D3) Melkveehouders Melk Scoort 

Colin v/d Graaf Bart Lutgers Wout Kleinhuis Emiel de Boer Kailer Helder Bram van Dieren 

Diego Makaaij Rens Nagel Rutger Olijve Elmer Donker Dineke van Faassen Joeri Hazenberg 

Trainers en leiders Jako van Faassen 06-43219836 Johannes de Boer 06-55825578 
 

Fit Boys JO11-1 (E1) Combisport Beilen 

Dylaro Willems Kjell Stahlmecke Lars Nap Rik Oosterloo Dion Nijland Patrick Molema 

Nathan Feddes Ruben de Vries Thijs Kalsbeek Reinder van Faassen  

Trainer Jesse Drenth  Leider Wesley Tijms  
 

Fit Boys JO11-2 (E2) Combisport Beilen 

Tibo Broekman Teun Bolwijn Tim van Dijk Sander Stel Sem Hoiting Dani Koster 

Stijn Kerssies Mylan van Beelen Nick Hulzebosch Marijn van de Bijl Dylano Kooistra  

Trainer Matthijs Boer 06-15260204 Leider René Broekman 06-52180737 
 

Fit Boys JO11-3 (E3) Combisport Beilen 

Amir Al-Dilemy Jort Abbes Lilian Groenink Emy Woltinge Isis Bronswijk Rien Westerhoek 

Tess Nijwening Maud Kamps Tobias de Vries Mohammed Al 
Krady 

  

Trainer Robert Haandrikman Leider Nog niet bekend  
 

Fit Boys JO11-4 (E4) Combisport Beilen 

Tiemo Zomer Jort Bolwijn Matthijs Dijkstra Sylvan Bos Ruben de Jong Gerjan Oldenwening 

Yannick Westerhof Denise Hulzebosch Mees Lander Mark Booij   

Trainer Thijs Oosting  Leider Nog niet bekend  
 

Fit Boys JO9-1 (F1) Stevens & Partners 

Tijs Hoiting Leon Tamming Liam van Beelen Niels Wiechers Rik Lutgers Onno Woltinge 

Sven Weurding Luuk Oosterhof Nout Abbes    

Trainers Stefan Eefting  Leider Nog niet bekend  

 Bart v/d West     
 

Fit Boys JO9-2 (F2) Stevens & Partners 

Shelby Koelemij Jorn Weurding Matthijs Olijve Milan Jongsma Yari Eisen Niek Huisman 

Thijmen Oldenhuis Fleur Oldenkamp Jort de Jong    

Trainer Paul Nap 06-47565693 Leider   

  



Brunstingerstraat 5
9411 EH Beilen
Tel. (0593) 52 63 19
Fax (0593) 54 33 88
GSM 06-21254777
www.smitparket.nl

eigen

legservice !!

Zuring
AArdAppelen – groente – fruit

’s maandags gesloten

Eursing 14, 9411 XC Beilen. Tel. (0593) 52 63 05

Dambroeken 2
9411 SG Beilen

t (0593) 54 14 64 
f (0593) 54 16 85

e info@vinke-beilen.nl
w www.vinke-beilen.nl
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FIT BOYS – 7 tegen 7 

 

Uitslagen 
 

Fit Boys 35+1 Pesse 35+1 1 - 2 Hollandscheveld 35+1 Fit Boys 35+2 ? - ? 

VKW 35+1 Fit Boys 35+1 3 - 3 Fit Boys 35+2 VVAK 35+1 3 - 0 

Fit Boys 35+1 Rolder Boys 35+2 0 - 3 Hoogeveen 35+1 Fit Boys 35+2 2 - 0 

Fit Boys 45+1 Borger 45+1 2 - 0 Assen FC VR1 ST Beilen/Fit Boys VR3 ? - ? 

VKW 45+1 Fit Boys 45+1 2 - 0 S.V. Haulerwijk VR2 ST Beilen/Fit Boys VR3 ? - ? 

Fit Boys 45+1 Sweel 45+1 0 - 1    
 

Programma – Weeknummer 43 
 

28-10-2016 
 

VKW 35+1 Fit Boys 35+1

(R) #47997 21:00 Sportpark De Perkenslag - Westerbork 

 28-10-2016 
 

Fit Boys 35+1 Pesse 35+1

(R) #47925 19:00 Sportpark De Perkenslag - Westerbork 

 
28-10-2016 

 
Fit Boys 35+1 Rolder Boys 35+2

(R) #47921 20:30 Sportpark De Perkenslag - Westerbork 

 28-10-2016 
 

Fit Boys 45+1 Borger 45+1

(R) #46347 20:15 Sportpark 't Alterbarg - Zweeloo 

 
28-10-2016 

 
Sweel 45+1 Fit Boys 45+1

(R) #46259 21:00 Sportpark 't Alterbarg - Zweeloo 

 28-10-2016 
 

Fit Boys 45+1 VKW 45+1

(R) #46352 19:30 Sportpark 't Alterbarg - Zweeloo 

 28-10-2016 
 

Fit Boys 35+2 Hollandscheveld 35+1

(R) #48195 21:25 Sportpark Noordwest - Beilen 

 28-10-2016 
 

Hoogeveen 35+1 Fit Boys 35+2

(R) #47879 20:30 Sportpark Noordwest - Beilen 

 28-10-2016 
 

Fit Boys 35+2 VVAK 35+1

(R) #48197 19:30 Sportpark Noordwest - Beilen 

 28-10-2016 
 

ST Beilen/Fit Boys VR3 Assen FC VR1

(R) #49405 21:00 Sportpark Noordwest - Beilen 

 28-10-2016 
 

S.V. Haulerwijk VR2 ST Beilen/Fit Boys VR3

(R) #49404 20:00 Sportpark Noordwest - Beilen 
 

Fit Boys 35+ Heren 1  

Erik Weuring Bert Oosterhof Arjan Luchies Johan Tamming Gerard Wubs Harald Kamps 

Ronald Middelbos Johan Koster Jan van Dijk Andre Middelbos Gerard v/d Mijde Aljon Stahlmecke 

Herwin Kamps      

Leiders Gabor Stolp 06-52671105 Elbert Nederhoed 06-25138045  
 

Fit Boys 35+ Heren 2 Kroezen Montage 

Jan Lindemulder Patrick de Vries Jaco Evertse Edwin van de Steeg Sebastiaan Ploeg Eelco Borger 

Paul Nap Erwin Flokstra Rene Kamphuis Rick Molema Ronald Nijwening Herwin Bolwijn 

Peter Doornbos Rene Broekman Andre Kroezen    

Leider Jan Lindemulder 06-54908066    
 

Fit Boys 45+ Heren 1  

Maurits Beuling Rolf Beuving Aard Zuring Marcel de Bruijn Jan Berend de Boer Jan Schepen 

Hessel Wiersma Gert Oostenbrink Johannes de Boer Gerard Schans Ebele Jan v/d Laan Douwe Visser 

Albert Martens Carl Drenth Wim Stevens Hans Leegstra   

Leider Maurits Beuling 06-27460381    
 

ST. Beilen / Fit Boys Vrouwen 3  

Yolande Zantinge Jessica van der Bijl Janita Mulder Judith Haak Arjanne ter Bork-Stevens 

Hennie Jansen Janny Romeijn Jacqueline Louwes Marlies Abbes Bertine Smit-Stevens 

H. Vos-Grooters Anja Woltinge-Zantingh L.B. Brink-Wierenga  

Leider Janny Romeijn 06-52344841 Trainer Moniek Brink  



De Hanekampen 27 > 9411 XN Beilen
T 0593-540240 > M 06-29428007
E info@autoschade-bazuin.nl
I www.autoschade-bazuin.nl



Dit clubblad is voor twee weken! 

- 11 - 

 

 

 

ZAALVOETBAL 

Drenthehal KNVB nr. BBBV52U 

 

Uitslagen 
 

Fit Boys 3 Borger zvv 2 3 - 7 Fit Boys 4 SVV'04 1 ? - ?

 

Programma – Weeknummer 41 
 

11-10-2016 
20:00 

Fit Boys 1 Xing Futsal 1

(R) #26955 Scheidsrechter Stephan, C. - Drenthehal (BEILEN) 

 
11-10-2016 

21:00 
Fit Boys 2 Griffioen De 4

(R) #27671 Scheidsrechter Stephan, C. - Drenthehal (BEILEN) 

 11-10-2016 
19:00 

Fit Boys 3 SGO 1

(R) #28738 Scheidsrechter Stephan, C. - Drenthehal (BEILEN) 

 
12-10-2016 

21:00 
DOSKO 2 Fit Boys 4

(R) #27426 Scheidsrechter Kenter, A. - Klabbe, De 

 

Programma – Weeknummer 42 
 

17-10-2016 
22:00 

Emmen 3 Fit Boys 4

(R) #29957 Scheidsrechter ? - Meerdijk, Sporthal (EMMEN) 

 18-10-2016 
20:55 

Fit Boys 1 ACV 5

(R) #26161 Scheidsrechter Zomer, E - Drenthehal (BEILEN) 

 18-10-2016 
20:00 

Fit Boys 2 Beilen 2

(R) #27202 Scheidsrechter Zomer, E - Drenthehal (BEILEN) 

 21-10-2016 
20:30 

DZOH 1 Fit Boys 3

(R) #28337 Scheidsrechter Swiers, E. - Veenoord, Sporthal (VEENOORD) 

 

Programma – Weeknummer 42 
 

25-10-2016 
21:45 

Fit Boys 1 Gieten 3

(R) #27123 Scheidsrechter ? - Drenthehal (BEILEN) 

 25-10-2016 
19:55 

Fit Boys 2 Griffioen De 3

(R) #28261 Scheidsrechter ? - Drenthehal (BEILEN) 

 
25-10-2016 

20:50 
Fit Boys 3 EHS'85 1

(R) #27626 Scheidsrechter ? - Drenthehal (BEILEN) 

 25-10-2016 
19:00 

Fit Boys 4 Erica SC 1

(R) #27378 Scheidsrechter ? - Drenthehal (BEILEN) 

 
28-10-2016 

21:30 
Futsal Rolde 1 Fit Boys 1

(R) #30240 Scheidsrechter ? - Boerhoorn, De (ROLDE) 

 

Fit Boys 1  

Mark Lubberts Mark Seubring Arjan Luchies Emiel Ludwig Tristan Haurissa Robbert Dijkema 

Erik Bos Erik Verbeek Steven Greveling Rene Bening   

Leider B. Doornbos 06-28405136    
 

Fit Boys 2 Rendeuro / ploep.com 

Marien Damman Edwin Roijinga Jan Jaap Drogt Marijn Stevens Marco Nijland Alfons Pot 

Matthijs Bonnen Ronald van Waardhuizen    

Leider Edwin Roijinga 06-53254388    
 

Fit Boys 3 REHA Bouw 

Geen teamindeling bekend bij de redactie 
 

Fit Boys 4 Euroclean / Oosterhuis Agro 

Geen teamindeling bekend bij de redactie 
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Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 
 
Datum  Donderdag 27 oktober 2016  
Aanvang  20:00 uur 
Locatie  Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West 
 
Agenda 

 
� Opening door de voorzitter 
� Mededelingen 
� Goedkeuring notulen: 

� Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2015 
� Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016 Jaarverslagen 

� Goedkeuring jaarverslag 2015-2016 zoals in het clubblad gepubliceerd 
� Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring 
� Jaarverslag Jeugd Commissie door: Annemieke Westra 

� Financiën 
� Exploitatieoverzicht 
� Begroting 2016-2017 
� Vaststellen contributie 
� Verslag kascommissie door: Ria de Vries, Johan Koster en Martin Datema (Reserve) 
� Benoeming nieuwe kascommissie 

� Bestuursverkiezing  
� Aftredend en niet herkiesbaar 

� Annemieke Westra, Bestuurslid Jeugd Zaken en voorzitter Jeugdcommissie 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: Marcel v/d West 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 17.00 uur op de dag van de Algemene ledenvergadering aanmelden via 
secretaris@fitboys.nl 
� Martin Willekes, Secretaris en lid dagelijks bestuur 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: Hiske-Anja Molema 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 17.00 uur op de dag van de Algemene ledenvergadering aanmelden via 
secretaris@fitboys.nl 

� Stichting Sportpark Noord West 
� Rondvraag 
� Sluiting 
 
De stukken, alsmede de jaarverslagen liggen ter inzage in de kantine. 
 
Namens het bestuur van c.v.v. Fit Boys, 
Martin Willekes (Secretaris) 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 
 
Datum  Donderdag  29 oktober 2015 
Aanvang  20:00 uur 
Locatie  Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West 
Aanwezig 36 leden, zie: Presentielijst ledenvergadering 29102015.pdf 
Afwezig (m.k.) Gert Pronk, Marijn Stevens, Fokko Polman, Harm Meijering, Maurits Beuling 

Mark Seubring en Johan Boer (ziek) 
 
� Opening door de voorzitter 

Ed Sikkema opent om 20:05 uur de Algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom in onze gezellige 
vernieuwde kantine. Op het moment dat wij aan de ledenvergadering beginnen is er in het gemeentehuis een 
raadsvergadering over de toestand op onze velden. Namens de beide verenigingen zijn de A- en B-Junioren aanwezig om ons 
belang in de raadzaal te onderstrepen. We zijn als vereniging nog nooit zo groot geweest, mede door de groei van het 
vrouwen- en het 7*7 voetbal zit er groei in het ledenaantal. Blij met de sfeer in de vereniging, de inzet en de kwaliteiten van 
onze vrijwilligers. Ook die van het bestuur en het is mooi om voorzitter te zijn van deze club. Altijd moeilijk, maar ook dit jaar 
zijn er dierbaren on ontvallen. We staan een moment stil bij de leden die een moeilijke tijd doormaken door ziekte of 
overlijden. De club, dat zijn wij! Ook in moeilijke tijden zijn we er voor elkaar. We wensen het gezin Polman en Willekes 
sterkte met het verlies de familieleden die in de afgelopen weken zijn overleden. 
� Mededelingen 

Ed noemt de afwezigen met kennisgeving, zie ook de namen bovenaan dit verslag. De koffie is vanavond gratis en na afloop 
zijn er twee consumpties gratis voor de aanwezigen. Verder zijn er geen mededelingen. 
� Goedkeuring notulen 

� Algemene Ledenvergadering 23 oktober 2014 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn goedgekeurd. 

� Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2015 Jaarverslagen 

� Goedkeuring jaarverslag 2014-2015 zoals in het clubblad gepubliceerd 
Geen vragen en of opmerkingen, het Algemeen jaarverslag 2014- 2015 is goedgekeurd. 
� Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring 
Het jaarverslag 2014-2015 van de TC is goedgekeurd. 
� Jaarverslag Jeugd Commissie door: Annemieke Westra 
Het jaarverslag 2014-2015van de JC is goedgekeurd. 
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� Financiën 

Exploitatieoverzicht 

Sander Stegehuis deelt een gedetailleerde onderbouwing van het financieel jaarverslag uit en geeft aan de exemplaren 
na afloop weer ingeleverd moeten worden. Het resultaat is hoger dan het vorig seizoen, Sander geeft een uitleg hoe dit 
komt. Het eigenvermogen is gelijk gebleven, de post grootonderhoud is een stuk lager dit komt door de verbouwing van 
de kantine. Het kledingfonds is ook een stuk lager, dit komt door de aanschaf van nieuwe kleding voor de elftallen. De 
kosten voor personeel zijn hoger geworden, dit komt door een belastingwijziging. Daar in tegen waren de kosten voor 
huisvesting weer lager, dit komt doordat we minder aan energiekosten hebben gehad. De wedstrijdkosten waren hoger, 
dit komt door de aanschaf van nieuwe ballen. De resultaten van het afgelopen seizoen zijn meegenomen in de begroting 
van het komende seizoen. De toelichting van Sander is duidelijk en er zijn geen vragen. 
Begroting 2015-2016 

De energiekosten zijn dit jaar lager doordat wij vorig seizoen dubbel betaald hebben, we zijn van achteraf naar vooraf 
verrekenen gegaan. In de begroting zijn de kantine kosten zijn ongeveer gelijk aan die van het vorig seizoen. Niet alleen 
de inkomsten uit de kantine, ook de inkomsten uit de acties zijn voorzichtig opgenomen in de begroting. Sander geeft 
een overzicht van de inkomsten van alle acties. Volgend jaar komt bij al deze acties het Rabo fonds. Sander geeft ook 
een toelichting op de begroting van de verbouwing van de kantine. De verbouwing is ruim binnen budget gebleven. Er 
zijn via sponsering extra gelden binnen gekomen, hierdoor hebben we 11.000 euro uit het eigen vermogen moeten halen 
in plaats van de geplande 15.000 euro. 
Vraag uit de zaal aan Sander over de hoogte van het bedrag van de Vrienden van Fit Boys. Deze is lager dan in het 
verslag lager dan op de presentatie. Sander geeft aan dat dit komt doordat de kosten in het verslag er al zijn afgehaald. 
Vaststellen contributie 

Contributie wordt met c.a. 2% verhoogd. Sander laat een overzicht zien van de nieuwe tarieven. Opvallend is dat de 
tarieven voor 7X7 lager zijn. Dit komt doordat deze leden minder frequent voetballen dan in de reguliere competities. 
Verslag kascommissie door: Carl Drenth, Ria de Vries en Johan Koster (reserve) 

Johan Koster doet het woord namens de kascommissie en leest de verklaring voor. De kascommissie geeft goedkeuring 
en vraagt decharge, dit wordt gedaan onder luidt applaus door de aanwezige leden ondersteunt. 
Benoeming nieuwe kascommissie 

Martin Datema wordt toegevoegd en Carl Drenth treed uit de kascommissie. 
� Bestuursverkiezing 

Deze vergadering zijn er geen aftredende bestuursleden, dit is volgend jaar wel zo. Ed geeft aan dat er volgend jaar twee 
mensen uit het DB aftredend zijn. Volgens het huidige rooster zijn er in 2018 drie bestuursleden aftredend. Dit komt dat 
er in het verleden geen rekening is gehouden met termijnen van tussentijds vertrekkende bestuursleden. De situatie die 
nu is ontstaan is niet gewenst en het bestuur vraagt of er bezwaren zijn als Ed als voorzitter en Annemieke Westra hun 
termijn verlengen met één jaar zodat dit wordt gecorrigeerd. Er zijn geen bezwaren en dit betekent dat het schema er 
als volgt uitziet: 

Naam Functie Aftredend 

Ed Sikkema Voorzitter tevens verantwoordelijk voor: 
PR-commissie en contactpersoon betaalde werknemers 

2017 

Martin  Willekes Secretaris tevens verantwoordelijk voor:  
Kantine Commissie en Ledenadministratie 

2016 

Sander Stegehuis Penningmeester tevens verantwoordelijk voor:  
Vrienden van FB; Sponsor Commissie;   
Kleding- en Materiaal Commissie 

2018 

Albert Seubring Bestuurslid Technische Zaken en tevens voorzitter Technische Commissie en Zaal 
Commissie 

2017 

Johan  Boer Bestuurslid Algemene Zaken en Algemeen Adjunct, tevens verantwoordelijk  voor  de 
Activiteiten Commissie en Wedstrijdzaken. 

2018 

Annemieke Westra Bestuurslid Jeugdzaken en tevens voorzitter Jeugd Commissie 2019 

In 2016 is de Secretaris aftredend en hij heeft aangegeven zijn termijn niet te willen verlengen, we zoeken dus een 
vervanging voor de Secretaris. 

� Samenwerkende Teams (ST) 

Aangezien Johan Boer ziek is leest Ed de tekst voor welke Johan heeft voorbereid. Kort samengevat komt het hier op neer: 
In augustus zijn we gestart met 2 vrouwen teams, 1 meisjes B en 2 meisjes C teams. Een vrouwen 7X7 team is in september 
gestart met de competitie. De samenwerking met vv Beilen is uitstekend. Er is overeenstemming over de volgende 
taakverdeling: Voor vv Beilen is deze in de even en voor Fit Boys in de oneven weken. Het gaat dan om de kantine, de 
scheidsrechters en sportlink. Beide verenigingen hebben een TC lid voor de ST’s in de TC. De werkgroep houdt de vinger aan 
de pols en er is inmiddels een tussentijdse evaluatie geweest. Er is veel enthousiasme, de invulling van de scheidsrechter is 
soms problematisch. Positief is dat er veel publiciteit is geweest, ook via social media, dus een goede PR. Gedurende de 
winterstop zal er geëvalueerd worden en wordt er met de conclusies een plan gemaakt voor de toekomst. Alles gebeurt in 
goed overleg met de beide besturen. Er zijn geen vragen over de presentatie van de samenwerkende teams. 
� Digitaal Clubblad 

We gaan vanaf 1 januari het clubblad alleen digitaal maken, voor de belanghebbende is het mogelijk om het clubblad nog 
steeds op papier of via de mail te krijgen. Voor degene die het clubblad op papier willen kunnen dit melden op 
redactie@fitboys.nl of bij één van de bestuursleden. De sponsoren krijgen het clubblad op papier, Sander gaat dit nog 
overleggen. Voorstel is om een briefje in het clubblad voor de aanmelding, dit wordt meegenomen.  
Sowieso komt er ook een stuk in het clubblad. 
� Mededelingen 

Albert Oosting geeft namens de Stichting een korte samenvatting waar de Stichting het afgelopen seizoen zoal mee bezig is 
geweest. De stichting heeft zich bemoeit met de plannen rond de Schapendrift. Deze hadden direct invloed op de veiligheid 
en bereikbaarheid van het sportpark. Daarbij is het ook belangrijk voor de afwatering van het regenwater. De begroeiing van 
de geluidswal is besproken met de gemeente, deze zal door de gemeente weer worden gemaaid. Er is een nieuwe doorsteek 
gemaakt richting de jeugdvelden, hierdoor zijn deze makkelijker bereikbaar geworden. Samen met de KNVB is er een 
onderzoek gedaan naar de situatie op ons sportpark, de uitkomst was redelijk tot goed. Er zijn een aantal aannames in het 
rapport die niet helemaal correct zijn, deze worden nog met de KNVB besproken. Op het hoofdveld is een nieuw scorebord 
geplaatst. De doe-dag is dit jaar weer goed bezocht en er zijn veel werkzaamheden verricht. Het onderhoud van de 
veldverlichting is ondergebracht bij Airlux. Zij zorgen voor het vervangen en het stellen van de lampen. De Stichting heeft 
overleg gehad met de CSG over de nieuwe locatie van de scholen in Beilen. Het overleg heeft niet veel duidelijkheid gegeven.  
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Er komen vragen uit de zaal over de uitslag van het KNVB rapport, Albert geeft daar een toelichting op. De problematiek met 
de velden zit hem voornamelijk in de drainage, dit komt uit het onderzoek van Combidrain. De investeringen zijn afhankelijk 
van wat er uit het overleg komt met de Gemeente. De volgende vraag: Staat er in het rapport ook het aantal benodigde 
velden, volgens het rapport hebben wij voldoende velden. Gezien het aantal leden hebben we 5 velden nodig. 
Ed neemt het nu over en geeft aan dat de onderlagen van onze velden als slecht zijn beoordeelt in het rapport. Kunstgras 
staat hier verder los van, voldoende grasvelden en van goede kwaliteit is  misschien nog wel beter. Kunstgras is niet 
zaligmakend, je kan het wel intensiever gebruiken. Ed laat het organigram van de vereniging zien zoals het nu is ingevuld en 
geeft aan dat we eigenlijk alleen nog maar op de sponsorcommissie een vacature hebben. Hier was Peter Raven voor 
aangewezen. Peter Raven heeft aangegeven daar geen tijd meer voor te hebben. Zijn bedrijf is overgenomen, hij gaat iets 
anders doen. Hij gaat met zijn gezin ook verhuizen. Ed geeft aan dat er in een sponsorcommissie goede mensen moeten 
zitten die bv ook de middenstand en de bedrijven in de omgeving goed kennen. Er is een onderzoek gedaan om een extern 
bureau te gaan gebruiken. Dat is iets wat wij niet willen en zoeken wij hiervoor intern naar goede mensen. Vorig seizoen 
hebben wij een nieuw contract getekend met Amstel en door dit contract krijgen beide verenigingen extra sponsoring van 
Amstel waarmee we het nieuwe scorebord hebben betaald en de Stichting is nu bezig met de aanschaf van een nieuwe 
geluidsinstallatie. Samen inkopen scheelt dus ook met de energie, dit levert zo’n 7000 euro per jaar op. Er wordt nog gewerkt 
aan de regels op het Sportpark. Soms lijkt het voor de hand liggend en verwacht je dat mensen zich gedragen. Maar 
regelmatig zijn vernielingen in de kleedkamers en recentelijk is er ook diefstal geweest van fietsen. Geregeld bezoeken er 
ruim duizend mensen het Sportpark en dat vraag om duidelijke regels. We moeten elkaar aanspreken op onacceptabel en 
ontoelaatbaar gedrag. De leefregels zijn inmiddels opgesteld, communicatie daarover volgt nog. Sander is bezig met een 
gezamenlijk doelenplan. Sander zit samen met Aljon in een commissie die hier mee bezig is. Het gaat hier niet om de doelen 
op het veld, deze vallen onder het beheer van de Stichting. Het gaat hier om de trainingsdoelen en dan met name de kleine 
doelen. In deze commissie zitten ook twee mensen van vv Beilen. Sander houdt zich ook bezig met de AED en de reanimatie. 
Er zijn nu 25 mensen opgeleid, het gaat om het bestuur, bestuurslid van dienst en de leiders. We gaan ook mensen van vv 
Beilen hierbij betrekken. Aanspreekpunt tijdens calamiteiten is altijd het bestuurslid van dienst. Johan Boer is bezig met het 
aanvragen van de VOG’s. Door een crash van zijn computer heeft dit enige vertraging opgelopen. Het wordt verenigings-
breed aangevraagd voor alle vrijwilligers die begeleidend contact hebben met spelers. Uit de zaal komt de vraag wie de 
kosten hiervoor betaalt. De KNVB biedt dit de verenigingen gratis aan, compliment aan de KNVB hiervoor. Ter afsluiting van 
dit agendapunt geeft Ed een korte samenvatting van de gesprekken die er zijn geweest met de wethouder en gemeenteraad. 
In 2013 is er een Sportnota geweest en daar is tot nu toe nog niet mee gedaan. De pacht loopt nog 9 jaar en uit de 
gesprekken met de Wethouder hebben we kunnen opmaken dat de gemeente niet voornemens is om het Sportpark te 
verhuizen. Dit betekent dat wij hier nog veel langer blijven en moet er echt iets aan de situatie van de velden worden 
gedaan. Onderhoudt van de velden is prima, daar ligt het niet aan. De velden moeten eigenlijk aan een grootonderhoud 
worden onderworpen, hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Dit staat ook in het KNVB rapport. Niet alleen de velden, 
maar ook het aantal kleedkamers, stalling voor fietsen en de parkeercapaciteit. Daarbij is er een telling geweest over het 
grote aantal auto’s die van en naar ons sportpark komen en onze fietser rijden daar tussendoor. Hierdoor ontstaan er 
gevaarlijke situaties en dit is onacceptabel. De situatie met de scholen en de nieuwe locatie is nog steeds niet duidelijk en het 
is onbegrijpelijk dat dit zo lang moet duren en dat de gemeente dit accepteert. Zoals eerder gezegd, vergadert de 
gemeenteraad nu over de situatie op het Sportpark. Binnenkort komt de wethouder langs en gaan we wederom al deze 
punten met hem bespreken. Er komt een vraag over het Organigram, moet dit niet afgedrukt worden in het clubblad? 
Dit zal gebeuren. Ed doet een beroep op de leden om gebruik te maken van het Organigram om zo de goede route te 
gebruiken en mensen direct te benaderen. 
� Rondvraag 

� Er komt een vraag over hoe het staat met de commissie van respect. 
Sander geeft aan dat het DB de commissie van respect is, dit zou vorig jaar ook zo zijn gecommuniceerd tijdens de 
vergadering. Dit staat zo niet in het verslag van vorig jaar, dit had wel gemoeten.  
� Is er een verhouding tussen de leefregels en de witte borden die door de Stichting zijn opgehangen? 
Ja daar is afstemming over. Er zijn bestuursleden die de regels anders interpreteren. Dit zou niet zo moeten zijn, de 
leefregels moeten meer duidelijkheid geven. 
� Er gaan geruchten dat er voor de jeugd een aantal zaken worden afgeschaft. 
Annemieke Westra geeft aan dat er nog niets besloten is en dat dit eerst in de jeugdcommissie moet worden 
besproken. 
� Hoe zit het met het drinken uit plastic als het terras open is? 
De KNVB heeft regels opgesteld over het schenken van consumpties en alcohol gebruik tijdens wedstrijden. De 
regels worden door ons als vereniging toegepast. Het komt er in kort op neer: Volgens de regels van de KNVB 
hebben wij een afgesloten terras dit betekent dat wij gedurende de wedstrijden alcohol mogen schenken. Indien het 
terras open is moeten de consumpties in plastic worden geschonken, ook de blikjes moeten woerden 
overgeschonken in plastic. Zodra de laatste wedstrijd is afgelopen kunnen de consumpties weer in de glazen worden 
geschonken.  
� Het oude shirt met daarop de namen van de ereleden is na de verbouwing uit de kantine verdwenen, wat 

gebeurt daar mee? 
Daar wordt nu nog aan gewerkt. Niemand was tevreden over de kwaliteit hoe deze in de lijst zat. 
� Zitten er ook leden van vv Beilen in de commissie van respect, er is n.l. een incident geweest tussen de A2 van 

vv Beilen en Fit Boys en dit incident is niet het enige..  
Dit incident is opgelost door de leiders en er zijn excuses aangeboden. Er zitten geen leden van vv Beilen in onze 
commissie van respect. Dergelijke incidenten moeten door de beide besturen worden opgepakt. 
� Hoe staat het met de ruimte voor de fietsen? 
Het aantal plekken om fietsen te stallen is uitgebreid, maar nog niet voldoende. Dit wordt ook meegenomen in de 
gesprekken met de gemeente en de Stichting. 

� Sluiting 

Ed sluit om 21:18 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bezoek. 
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Jaarverslag van CVV Fit Boys 2015-2016 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 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 geslaagd seizoen. Bij de senioren werd, na een dramatische start, het 1e toch 
nog  vijfde in de competitie en met één periode titel opzak behaalde zij de nacompetitie. 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. Aan het einde van het seizoen is er van een aantal spelers afscheid genomen. Uitgebreid verslag van 
de sportieve resultaten staan in de verslagen van de Technische- en Jeugd Commissie. 
 
Uit het financieel jaarverslag blijkt ook dit jaar dat Fit Boys nog steeds een gezond draaiende vereniging is. De jaarlijkse TT 
actie heeft dit jaar weer een recordopbrengst opgeleverd. Voor de 4e keer is dit jaar de sportdag van GGZ duurzaam verblijf 
door onze do-ochtendploeg gefaciliteerd. De geraniumactie is, net zoals alle andere acties, een belangrijke inkomstenbron 
voor onze vereniging. De tulbandenactie heeft met een record opbrengst dit jaar weer een aardige bijdrage geleverd aan 
onze clubkas. In goede samenwerking met vv Beilen en st. Beleef Beilen is er “Beleef Sport & Cultuur Festival” Midden-
Drenthe op ons sportpark georganiseerd. De opbrengst van deze dag is ten goede gekomen van de beide verenigingen. 
Financiële steun uit het Rabofonds en de bijdrage van de Rabobank aan jeugdsponsoring belangrijk. Dankbaar zijn we onze 
trouwe sponsoren voor hun bijdrage en zijn we blij weer twee nieuwe hoofdsponsors hebben kunnen vinden. Samen met de 
inkomsten vanuit de reclameborden en de andere sponsoren staan wij er financieel goed voor. Natuurlijk vergeten we de 
inzet van alle vrijwilligers niet voor al deze activiteiten. Uitgebreide informatie over de financiën staat in het Jaarverslag 
financiën van onze penningmeester. 
 
Nat, nat, nat 

In het vorig jaarverslag schreven we hoe trots we mogen zijn op ons sportpark. Regelmatig krijgen wij van onze gasten 
complimenten over onze accommodatie. Steeds waker krijgen wij ook de opmerking dat het vaak is afgelast op ons 
sportpark. 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 kwaliteit van onze velden en de toekomst van ons 
Sportpark. Halverwege het afgelopen seizoen hadden een aantal elftallen een achterstand van 5 á 6 wedstrijden t.o.v. hun 
tegenstanders. De gemeenteraad is inmiddels ook overtuigd over de noodzaak van renovatie van de velden. Niet alleen de 
velden krijgen aandacht, ook de parkeerproblematiek en het aantal kleedruimtes. De wethouder heeft een “extern” onderzoek 
laten uitvoeren en gevraagd naar de beste oplossingen. Dit rapport is al geruime tijd klaar en zijn wij, samen met vv Beilen 
en St. Sportpark Noord-West, met de gemeente in gesprek over de beste oplossing. Bij het opmaken van dit jaarverslag 
zitten de partijen nog niet op één lijn. De gemeente is in ieder geval voornemens om in het voorjaar van 2017 te gaan 
starten met de renovatie van de velden.  
 
Vrijwilligers 

Net zoals bij vele andere verenigingen heeft ook Fit Boys moeite om aan vrijwilligers te komen. Toch zijn we er het afgelopen 
seizoen weer in geslaagd om op de meeste plaatsen weer “nieuwe” vrijwilligers te werven. Onze vereniging is een echte 
familievereniging en zetten onze leden zich graag in voor de club. Ondanks deze inzet is er toch regelmatig behoefte aan 
“nieuwe” vrijwilligers voor verschillende functies. Aan het begin van het nieuwe seizoen is er een brief met een oproep naar 
alle leden verstuurd. Verder hebben we iemand hebben aangenomen als coördinator vrijwilligers (Marijke de Vries) en, ter 
aanvulling op ons bestaande beleid, doen mee aan de training "meer vrijwilligers in korte tijd" wat via Sport Drenthe wordt 
georganiseerd. Door de inzet van vrijwilligers kunnen wij de kosten laag houden en daarmee ook de contributie en de prijzen 
in de kantine. Overigens is het ook nog eens leuk om samen voor je club bezig te zijn, want: 
 

DE VERENIGING DAT ZIJN WIJ MET ELKAAR! 
 
Vrouwenvoetbal 

Een aantal jaar geleden werd er nog minwaardig gesproken over het vrouwenvoetbal. 
In middels is het vrouwenvoetbal volwassener geworden en één van de sterkst groeiende sporten in Nederland. Na één jaar 
succesvolle samenwerking tussen vv Beilen en Fit Boys is er door beide verenigingen besloten om de samenwerking voor de 
komende drie jaar te verlengen. Een fantastisch vervolg op een zeer succesvol eerste jaar van samenwerking tussen beide 
voetbalverenigingen. De verlenging zorgt ervoor dat de verenigingen de  samenwerking verder uit te bouwen en te 
optimaliseren. Daarbij kun je denken aan nieuwe eigen tenues en betere trainingsfaciliteiten. Dit seizoen zijn er drie 
seniorenteams, twee reguliere vrouwenteams en één 7×7-vrouwenteam. Bij de jeugd zijn er twee jeugdteams: MO17-1 
(MB1) en MO15-1 (MC1). 
 
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. Dit jaar waren de 
activiteiten niet op het hoofdveld, maar daarom niet minder gezellig.  Er werd weer sportief gestreden om de eeuwige roem. 
Dankwoord aan alle deelnemers, deelnemers en alle andere  aanwezigen die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt. 
Speciale dank aan activiteitencommissie voor de organisatie van deze gezellige dag met als afsluiting de barbecue en 
natuurlijk het penalty schieten. 
 
In memoriam 

Helaas hebben ook dit seizoen 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: 
 

Daarom hebben wij 
die handen en die armen 

Om als het koud wordt rond het hart 
elkaar te verwarmen 
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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 is onze nieuwe trainer Alex Padding van de 1e selectie gestart met een succesvolle beker reeks. Met 
nieuwe shirts met de nieuwe hoofdsponsors Auto Beilen en DS reclame zijn zij aan het nieuwe seizoen begonnen. De 2e 
selectie is dit jaar gestart zonder Tristan Haurissa, die na aan een lange actieve voetbalcarrière als voetballer en als 
trainer/coach is gestopt. 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 
 

Jaarverslag Financiën seizoen 2015-2016 
 
Het seizoen hebben we net als afgelopen jaren weer positief af weten te sluiten. Bijzonderheden dit seizoen waren de 
afwikkeling van de kantineverbouwing, de aanschaf van kleding voor het 1e elftal en de nieuwe trainingsdoelen. Daar 
tegenover stond de goede kantineomzet en de goede marge, de hogere opbrengst van de TT actie en de nieuwe 
sponsorinkomsten van de jeugdsponsor Rabobank. 
 
Het seizoen 2015-2016 stond ook in het teken van het zoeken naar nieuwe hoofdsponsors voor de komende seizoenen. Dit is 
gelukt en we zijn Auto Beilen, DS Reclame en Autoschade Bazuin zeer dankbaar voor het sponsorschap voor de komende 4 
seizoenen. 
 
Daarnaast blijft een belangrijke inkomstenbron de Vrienden van c.v.v. Fit Boys. Onder leiding van voorzitter in Mark Seubring 
hebben wij diverse nieuwe vrienden kunnen verwelkomen. 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 poieszactie, 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 2015-2016 
 
De technische commissie bestaat aan het begin van het seizoen uit 6 personen. De taken zijn als volgt verdeeld: 
• Aljon Stahlmecke voor de F en E junioren 
• Jan Willem Kerssies voor de D en C junioren 
• Erik Jan de Jonge voor de B en A junioren  
• Marianne Brockhus-Verwayen voor de meisjes en dames 
• Arjan Schepel voor de senioren 
• Albert Seubring voor de senioren  en voorzitter van de TC 
• Edwin Roijinga is coordinator zaalzaken maar maakt geen deel uit van de TC 
 

Erik Jan is in het najaar gestopt als TC lid i.v.m. werk. Deze plaats is het hele jaar vacant gebleven. Arend van der Giezen 
heeft de taken van Erik Jan waargenomen. Marianne Brockhus-Verwayen is aan het eind van het seizoen gestopt. 
 

TC Senioren 
We zijn het seizoen gestart met  4 herenteams elftallen, 2 ST/ damesteams elftallen, 2 heren 35 + teams 7 tegen7, 1 
herenteam 45+ 7 tegen7 en 1 ST/damesteam 35+ 7 tegen 7. Eind november is in gezamenlijk overleg besloten om het 
contract van hoofdtrainer Ronald Bosma niet te verlengen. Als opvolger voor het seizoen 2016-2017 hebben we Alex Padding  
een 1 jarig contract laten tekenen op de nieuwjaarsreceptie. Henk Everts begon als nieuwe trainer van de 2e selectie en Henk 
heeft op de nieuwjaarsreceptie zijn contract met een jaar verlengt. Edwin Roijinga blijft de ST/dames 1 dit jaar trainen en 
voor de ST/dames 2 Jurjen Boer.Fit Boys 3 en 4 doen het zonder een trainer evenals de 7 tallen, alleen de ST/dames 35+ 
hebben wat bijlesjes gehad van Alfons Pot. Als TC hebben we periodiek overleg met de trainers en leiders van alle senioren 
elftallen en enkele keren met de spelersraad van vooral de 1e selectie. Aan het eind van het seizoen wordt in overleg met 
trainers en leiders de nieuwe selecties samengesteld voor het nieuwe seizoen. 
 

Senioren veld heren 

� Het 1e elftal had een moeilijke start met 4 punten in de 1e periode. Daarna begon het te draaien in het team met als 
resultaat, kampioen in de 2e periode, met als eindresultaat een 5e plaats. In de nacompetitie om promotie  was Aduard 
2000 een klein maatje te groot. 

� Het 2e elftal, met Henk Everts als nieuwe trainer en Tristan Haurissa als assistent kende een wisselvallig seizoen en 
volgend seizoen spelen ze weer in dezelfde klasse. 

� Het 3e speelde een ontspannend seizoen waar het plezier ervan afstraalt en dat was ook te zien aan de resultaten. 
� Het 4e kende een moeilijk seizoen, veel wedstrijden die afgelast werden door de weers-  omstandigheden of dat de 

tegenstander te weinig spelers had of bij het 4e zelf. Toch hebben ze er het beste er van gemaakt. Veel waardering voor 
de leiders en spelers dat ze het plezier toch in de groep hebben weten te houden. Hopelijk gaat het volgend seizoen 
beter. 
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Seniorenveld dames                                                                                                                                                 

� Voor het eerst dit seizoen 2 ST/damesteams. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over allerlei organisatorische zaken en 
we kunnen vaststellen dat  de dames een goed seizoen hebben gedraaid.  

� ST/Dames 1 speelde een goed seizoen,  in de competitie werd een 2e plaats behaald en in de beker  zijn ze in de halve 
finale uitgeschakeld. 

� ST/Dames 2 speelde ook een prima seizoen, ze hebben lang meegedaan om het kampioenschap maar ze moesten 
genoegen nemen met een 3e plaats. 

 

Senioren 7 x 7 – Heren 35+ en 45+ / Dames 35+ 

� Er is veel belangstelling  voor 7 tegen 7 op de vrijdagavond, de 3 herenteams hebben meegedaan aan een competitie 
geregeld door Luc Rengers uit Assen, wel in overleg met de knvb en in de regio Assen.  Alle teams speelden dan tegelijk 
op hetzelfde sportpark.  Ook werd er 2 keer op Noord-West gespeeld. 

� De 35+ST/dames moesten nog even aan elkaar wennen  en de resultaten lieten dat ook zien maar het plezier was er niet 
minder om. 

Op de maandagavond is er voor deze teams gelegenheid om te trainen. 
 

Senioren zaal 
Ook dit jaar hebben er weer 5 teams meegedaan in de zaal. Plezier staat hier voorop, een balletje trappen maar wel de 
intentie om de wedstrijd te winnen en daarna een gezellige 3e helft. 
 

Jeugd 

De jeugd TC is er ook dit seizoen weer in geslaagd om op elk team weer een goede trainer te zetten. Onder begeleiding van 
hoofd jeugdzaken, Arend van der Giezen, wordt er volgens het jeugdbeleidsplan gewerkt. Arend verzorgt 
trainersbijeenkomsten voor onze jeugdtrainers  waarbij voorbeeld trainingen gehouden worden en deze besproken  worden. 
Het doel is om de standaard teams in de 1e klasse te laten spelen, maar dat lukt nog niet voor elke leeftijdscategorie. 
 

Algemeen 
We vergaderen elke 2e dinsdag van de maand om de lopende zaken te bespreken. Ook is  Arend v.d. Giezen hierbij 
aanwezig.  Iemand van de jeugd TC is ook altijd aanwezig bij de jeugdcommissie vergadering om inbreng punten te 
bespreken.  Een grote groep vrijwilligers is dagelijks in de weer om een ieder met veel plezier te laten voetballen en vanaf 
deze plaats wil ik een ieder hiervoor hartelijk bedanken. 
 
Namens de TC, 
Albert Seubring 
 

Jaarverslag jeugdcommissie 2015 – 2016 
 
De jeugdcommissie (JC) van CVV Fit Boys bestaat uit acht negen personen. De taakverdeling is als volgt: 
Annemieke Westra Voorzitter Tim Seubring Coördinator C jeugd 
Gerald Haandrikman Secretaris Ronald Middelbos Coördinator D jeugd 
Ruben Schutten Wedstrijdsecretaris jeugd Erik Bos Coördinator E jeugd 
Jos Gerding Coördinator A / B jeugd Martin Hoiting Coördinator F jeugd / Bengels 
 

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 
worden alle lopende jeugdzaken op elkaar afgestemd. De voorzitter van de JC neemt n.a.v. de vergaderingen evt. 
bespreekpunten mee naar het bestuur. Andersom worden 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. Bijna 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 

Ook in het seizoen 2015-2016 trainden de Bengels één keer in de week. Zowel op het veld als ’s winters in de zaal. 
 

Tulbandenactie 

In december heeft de JC de jaarlijkse tulbandenactie georganiseerd. Door de 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 o.a. afspraken besproken en vastgesteld. Daarnaast 
heeft de jaarlijkse ouderavond plaatsgevonden aan het begin van het seizoen. Vanwege de lage opkomst is besloten deze 
avond af te schaffen. 
 

Bezetting 

In december gaf de jeugdvoorzitter aan per 1 januari 2016 haar taken neer teleggen. Ronald Middelbos heeft vanaf dat 
moment waargenomen en Annemieke Westra nam de taak van D-coördinator op zich. In juni 2016 gaf Ronald Middelbos aan 
af te zien van het jeugdvoorzittersschap waarmee de functie weer vacant is. Ook Erik Bos gaf aan na dit seizoen te willen 
stoppen. Ook de functie van E-coördinator werd daarmee vacant. 
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Activiteiten 

Tijdens de laatste bestuursvergadering is nog een beslissing genomen die direct met de jeugdcommissie en de 
jeugdactiviteitencommissie (JAC) te maken heeft. De JAC valt onder de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie.  
Het bestuur heeft nl. het voorstel van het nieuwe activiteitenplan voor de jeugd, gemaakt door de jeugdcommissie, 
goedgekeurd en fiat gegeven om het praktisch uit te werken. Voor de jeugd betekent dit dat er vanaf nu het een en ander 
gaat veranderen: 
� Het mixtoernooi in de kerstvakantie blijft bestaan. 
� De jeugd mag deelnemen aan de Nieuwjaarsactiviteit. (Op dit moment piekschieten.) 
� Elk jeugdteam sluit het seizoen af met een toernooi en daarnaast krijgt de jeugd en het gezin een grotere rol op de 

familiedag.  
� De teamuitjes (Drouwenerzand, kampen etc) aan het einde van het seizoen worden vervangen door een teamactiviteit 

aan het begin van het seizoen die in het teken staat van teambuilding.  
� Sinterklaas zal vanaf komend seizoen c.v.v. Fit Boys niet meer bezoeken. 
 
De keuzes zijn gemaakt vanuit het oogpunt dat we een voetbalvereniging zijn en het team- en familiegevoel belangrijk 
vinden als club. Vanwege de wisselingen binnen de JC is er in mei voor gekozen om toch een uitje te organiseren i.p.v. de 
teamactiviteit aan het begin van het nieuwe seizoen. In het najaar van 2016 worden afspraken gemaakt tussen de JC en JAC 
voor de praktische uitvoering van de jeugdactiviteiten. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Annemieke Westra 
 


