
 

Heden en geschiedenis FIT Boys op Protos Weering 

Dit seizoen (2015-2106) start voor FIT Boys het Protos Weering zaaltoernooi zoals te 
doen gebruikelijk in de Drenthehal, maar eerst een oefentoernooi op 19 december. 

Oefentoernooi ter voorbereiding van Protos 

FIT Boys 1 speelde zaterdagavond 19 december op een sterk bezet 
voorbereidingstoernooi op het Protos Weering Zaaltoernooi. Tegen ZZVV 1 werd 
er met 1 – 3 verloren en tegen frequent finalist PWZ HZVV 1 met 1 – 4. Tegen 
SCD 1 speelde de Raven Advies-equipe gelijk (1 – 1) en zo eindigde FIT Boys 1 3e 
in de poule. Al met al een nuttige voorbereiding op Protos Weering dat 28 
december om 18:00 uur in de Drenthehal voor de ploeg van trainer/coach Ronald 
Bosma los gaat. 

Voorronde 

In de voorronde van het 39e Protos Weering Zaaltoernooi treft de Raven Advies-
equipe in de Drenthehal in Beilen op 28 december HHCombi, vv Tiendeveen, vv 
Ruinen en buurman vv Beilen. Aanvang 28 december is om 18:00 uur.  

Het wedstrijdprogramma is als volgt: 

 

Voorbeschouwing 

Wat zal het Protos Weering Zaaltoernooi de FIT Boys-familie gaan brengen? Dat is 
de grote vraag. Kan de 3e klasser uit Midden-Drenthe ooit nog eens de 
tussenronde of zelfs de finale halen? De verwachting zijn, zoals dat ons Drenten 
betaamt, niet te hoog. Er zijn nogal wat geblesseerde spelers in de 1e selectie, 
maar met spelers die ook in FIT Boys Zaal 5 spelen moet er toch een 
representatief team op de been gebracht kunnen worden. 

 

 



Maar wie moeten we dan verslaan in de voorronde? 

vv Ruinen komt al twee jaar niet verder dan de voorronde. 
Deze ploeg komt uit in de 3e klasse B zondag en staat 7e,. 
Jaren speelde de ploeg in de 4e en 5e klasse en is pas sinds 
enkele seizoenen 3e klasser. Arno Kreulen is hun topscoorder 
met 8 doelpunten.  

De tweede wedstrijd treft FIT Boys buurman vv Beilen. Ook 
Beilen heeft geen PWZ-historie (vroege jaren 90 de finale 
gehaald) maar wel ambitie. Beilen speelt 2e klasse B en staat 
keurig 5e. Topscoorder aan Beilen-kant is Bertus Wolters met 
10 doelpunten. En Bertus heeft een PWZ-verleden bij 
Hoogeveen en weet wat het is om zelfs de finale te spelen. 
Vorig jaar haalde de ploeg van coach Gerjan van der Hoogen 
de kwartfinale, maar was toen kansloos. 

HHCombi doet wel regelmatig mee aan het PWZ, maar heeft 
geen rijke PWZ-historie en haalt vaak de kwartfinale niet. 
HHCombi speelt in de 5e klasse F zondag en staat 10e ver 
achter koploper HOC. Op het veld is Brian de Jong de 
topscoorder met 11 doelpunten. Kijken of hij in de zaal het net 
ook makkelijk kan vinden. Vorig seizoen opende FIT Boys 
tegen HHCombi en werd het een makkelijke 0 – 3. 

vv Tiendeveen doet voor het eerst mee aan het Protos 
Weering Zaaltoernooi. Geen historie dus. Vv Tiendeveen 
speelt in de 5e klasse E zaterdag en staat 2e achter Sweel. De 
vereniging bivakkeert meestal in de 5e klasse met af en toe 
een uitstapje naar de 4e klasse. Jeffrey Boxma is met 11 
doelpunten topscoorder van het team.  

In het seizoen 2014 – 2015 strandde FIT Boys in de Voorronde: 

FIT Boys haalt kwartfinale Protos Weering niet 

Zaterdagavond bond de Raven Advies-equipe in de voorronde van het 38e Protos 
Weering Zaaltoernooi in de Drenthehal de strijd aan met HHCombi, Achilles'94, 
Wijster en Beilen. Achilles werd 1e in de poule met 12 punten. Alleen FIT Boys kon 
Achilles enigszins partij bieden. Tegen Achilles kwam de ploeg van vervangend 
leider Wout Flokstra op 1 - 0 en 2 - 1 voor en moet Achilles echt zijn best gaan 
doen. Daarna gaf het de voorsprong weg en verloor het onnodig met 2 - 3. Van 
HHCombi werd eenvoudig gewonnen (3 - 0) door FIT Boys en hadden de dubbele 
cijfers gemakkelijk op het scorebord kunnen verschijnen. Tegen Wijster was de 
ploeg veel beter, maar bleef het maar 1 - 0. Wijster kwam vlak voor tijd op 1 - 1 
en dat wist FIT Boys niet meer recht te zetten. Nog niks aan de hand, de laatste 
wedstrijd moest gewonnen worden van Beilen. Beilen had wel twee keer 
gewonnen van HHCombi (6 - 2) en Wijster (4 - 0) en verloren van Achilles (1 - 0). 
FIT Boys had zowel op het veld als ook op de tribune de overhand. Het speelde 
om te winnen (moest ook wel om de volgende ronde te halen), daar waar Beilen 
vooral tegenhield en op de 0 - 0 speelde (hadden aan een punt genoeg). Ondanks 
de aanmoedigingen van de fanatieke FIT Boys aanhang (kijk Onze Club 
zondagavond maar terug voor de beelden van de tribune (Peter Doornbos op de 
trommel)) lukte het niet te scoren. Teleurstelling alom. Geen kwartfinale op Protos 
Weering. Achilles ging als poulewinnaar (12 punten) wel door en Beilen als 
nummer 2 (7 punten). FIT Boys wenst buurman Beilen en Achilles veel succes in 
de kwartfinale. De ploeg en vooral zijn aanhang zal node gemist worden op dit 
vermaarde zaalvoetbaltoernooi. 

Bekijk ook de uitzending van RTV Drenthe Sport (vanaf minuut 5:13): Onze 
Club. 

 



Alle uitslagen van de avond: 

Beilen  Wijster  4-0   

 HHCombi  Fit Boys  0-3   

 Wijster  Achilles 1894 0-4   

 Beilen  HHCombi  6-2   

 Achilles 1894 Fit Boys  3-2   

 Wijster  HHCombi  4-0   

 Achilles 1894 Beilen  1-0   

 Fit Boys  Wijster  1-1   

 HHCombi  Achilles 1894 0-10 

 Fit Boys  Beilen  0-0   

En dit bracht de volgende eindstand: 

Achilles 1894 4 12 18 2 16            

Beilen 4 7 10 3 7  

Fit Boys 4 5 6 4 2  

Wijster 4 4 5 9 -4  

HHCombi 4 0 2 23 -21  

Voorronde 

In de voorronde van het 38e Protos Weering Zaaltoernooi treft de Raven Advies-
equipe in de Drenthehal in Beilen op 27 december Achilles’94, Wijster, HHCombi 
en buurman Beilen. Aanvang 27 december is om 18:00 uur.  

Het wedstrijdprogramma is als volgt: 

 

Voorbeschouwing 

Wat zal het Protos Weering Zaaltoernooi de FIT Boys-familie gaan brengen? Dat is 
de grote vraag. Kan de 3e klasser uit Midden-Drenthe ooit nog eens de 
tussenronde of zelfs de finale halen? De verwachting zijn, zoals dat ons Drenten 
betaamt, niet te hoog. Zeker ook niet omdat Tim Seubring geblesseerd is en Mark 
Seubring, Ronald van Waardhuizen en Jeroen Boelen inmiddels ex-1e elftalspelers 
zijn. Maar FIT Boys kan wat betreft 1e elftal spelers putten uit 2 zaalteams (FIT 
Boys zaal 2 en 5). Misschien zorgen we wel voor een daverende verrassing en 



kunnen we nog tot in 2015 (10 januari finale) genieten van Onze Club op het 
PWZ. Want FIT Boys dat zijn jij en ik. FIT Boys dat zijn WIJ! 

Maar wie moeten we dan verslaan in de voorronde? 

Allereerst zal er gestreden worden tegen HHCombi. HHCombi 
doet wel regelmatig mee aan het PWZ, maar heeft geen rijke 
PWZ-historie en haalt vaak de kwartfinale niet. HHCombi speelt 
in de 5e klasse G zondag en staat keurig 7e ver achter koploper 
Pesse. Op het veld is Jan Jonker de topscoorder met 8 
doelpunten. Kijken of hij in de zaal het net ook makkelijk na 
vinden. Vorig seizoen opende FIT Boys ook tegen HHCombi en 
werd het een krappe 2 – 1. 

Vervolgens volgt een wedstrijd tegen Achilles’94. 2 seizoen 
geleden speelden beide teams ook tegen elkaar. Achilles ging als 
nummer 1 en FIT Boys als nummer 2 toen doen. Vorig seizoen 
kwam Achilles niet eens door de voorronde. Achilles speelt dit 
seizoen weer zondag hoofdklasse C en staat 9e. Thomas Careman 
is topscoorder met 9 doelpunten. 

De 3e wedstrijd strijdt de Rendeuro-equipe tegen Wijster. Ook 
Wijster heeft niet echt een PWZ-verleden en doet meestal in de 
marge mee, maar wie weet. Wijster speelt 4e klasse B zondag en 
staat 7e. Een keurige middenmoter. Bij Wijster is Dennis 
Langenburg met 7 doelpunten topscoorder op het veld. Vorig jaar 
won FIT Boys in de voorronde met 3 – 2 van Wijster. 

 

De laatste wedstrijd treft FIT Boys buurman vv Beilen. Ook 
Beilen heeft geen PWZ-historie (vroege jaren 90 de finale 
gehaald) maar wel ambitie. Ze hebben getraind in de zaal en de 
selectie bestaat uit: Remco Vos, Reint Kasten, Arben Mushkolaij, 
Ramiz Mushkolaij, Rob ten Wolde, Frank Polman en Bertus 
Wolters. Beilen speelt 3e klasse B en staat, na lang 1e te hebben 
gestaan, 2e maar wel met 2 punten en een wedstrijd minder. Het 
kampioenschap zit er dus nog in. Topscoorder aan Beilen-kant is 
Bertus Wolters met 13 doelpunten. En Bertus heeft een PWZ-
verleden bij Hoogeveen en weet wat het is om zelfs de finale te 
spelen. 



In het seizoen 2013 – 2014 strandde FIT Boys in de Kwartfinales: 

Protos Weering Zaaltoernooi eindigt in deceptie voor FIT Boys. 

 

 
 
In een zware poule in de sporthal Angelslo in Emmen kon de Rendeuro-equipe 
geen moment aanspraak maken op een plaats in de halve finale. Alle vier de 
wedstrijden gingen verloren. Dat de poule ijzersterk was bleek wel aan het einde 
van de avond. Maar liefst 3 ploegen uit deze poule bereikten de laatste 25 van het 
toernooi (de halve finale): De Weide, HODO en Zwartemeerse Boys. Er werd al 
gesproken over het met de staart tussen de benen verlaten van het toernooi. Feit 
was wel dat FIT Boys zaalkwaliteit miste die nodig is tijdens het Protos Weering 
Zaaltoernooi en tegenstanders trof die gewoonweg beter waren. 
 

De eerste wedstrijd trof de equipe 
van trainer/coach Frens Waninge 
Zwartemeerse Boys. De FIT Boys-
supporters die later kwamen misten 
al het 1e doelpunt. Gerald 
Haandrikman scoorde de 0 – 1. Via 
1 – 1 maakte wederom Gerald de 1 
– 2. Daarna ging het mis en was 
FIT Boys even de kluts kwijt. Via 
een eigen doelpunt (2 – 2) kwam 
Zwartemeerse Boys op 4 – 2 voor 
en gaf dit niet meer weg. Er was 
sprake van enige teleurstelling bij 
de spelers maar ook bij het FIT 
Boys-publiek en hierdoor sprong de 

vonk niet over en zag de FIT Boys-familie de tweede wedstrijd tegen HODO ook 
wat gelaten aan. HODO won met 0 – 5 en was duidelijk een maatje te groot. Met 
0 uit 2 en nog wedstrijden tegen EHS’85 en De Weide kon het wel eens een 
kansloze avond worden. Tegen EHS’85 bood FIT Boys prima partij en kwam ook 
met 1 – 0 voor, maar door foutjes (balverlies en vervolgens niet meelopen en 
meeverdedigen) kwam EHS’85 op 1 – 2 voor en won de wedstrijd. Het toernooi 
was dus al ten einde voor de Rendeuro-equipe, alleen De Weide moest nog 
bestreden worden om de eer te redden. De Weide strijde nog voor de poulewinst 
en beschikt over een prima zaalteam met ex-FIT Boys-speler Jermo Verbeek in de 
gelederen. De Weide won afgetekend met 5 – 2 en won zo de poule. FIT Boys 
droop gedesillusioneerd af en de FIT Boys-familie verliet teleurgesteld de tribunes. 
De ploeg ontbeerde gewoonweg kwaliteit en voldoende voetbalgogme en dat heb 
je tijdens een kwartfinale van het Protos Weering Toernooi, waar andere 
zaalvoetbalwetten gelden dan in het reguliere zaalvoetbal, wel nodig. 
 



Volgend jaar begint het Protos Weering Zaaltoernooi op 27 december en dan zijn 
er voor FIT Boys weer nieuwe kansen. De bus voor de kwartfinales is dan al 
geregeld (zie foto). 

Alle uitslagen en de stand. 

 

 

 

 

Kwartfinale. 

 
In de kwartfinale van het 37e Protos Weering Zaaltoernooi treft de Rendeuro-
equipe in de sporthal Angelslo te Emmen op 28 december Zwartemeerse Boys, 
EHS’85, De Weide en HODO. Aanvang 28 december is om 18:00 uur. 
 
Het wedstrijdprogramma is als volgt: 

 

 

 



Voorbeschouwing 

De voorronde werd nog redelijk eenvoudig overleefd. Alleen finalist van vorig jaar 

Rolder Boys was met 1 – 0 te sterk, de rest van de wedstrijden tegen Wijster, 

HHCombi en Beilen werden gewonnen. Zo makkelijk zal het zaterdagavond in 

Emmen niet gaan. De Weide was vorig jaar nog één van de finalisten en werd 4e. 

HODO was tijdens de 35e editie nog 6e in de finale.  

Zwartemeerse Boys is de eerste tegenstander. Vorige editie 

behaalden zij in de voorronde 4 punten en dat was te weinig 

voor de kwartfinales. Het seizoen daarvoor ging Zwartemeerse 

Boys als beste nummer 3 (10e van de 10 beste nummers 3) wel 

door, maar verloor in de kwartfinale 4 keer op rij. Zwartemeerse 

Boys speelt zondag 3e klasse D en staat 13e en moet nog wel 

punten gaan pakken om degradatie te voorkomen. 

De tweede wedstrijd is gelijk een topper tegen HODO. HODO 

behaalde vorige seizoen de halve finale en strandde toen. Het 

seizoen daarvoor werd de finale gehaald en werd HODO 6e. In 

de 34e editie won HODO het toernooi. De statistieken zijn dus 

niet gunstig, als de curve zo doorloopt strand HODO in de 

kwartfinale. HODO speelt zondag 2e klasse K en staat keurig 6e. 

Topscoorder is Michel Overweg met 9 doelpunten. In het seizoen 2008-

2009 sloten de supporters van HODO en FIT Boys nog vriendschap incl. het 

uitwisselen van sjaaltjes. Eens kijken of dit zaterdag ook weer gaat 

gebeuren. 

De derde tegenstander is EHS’85 uit Emmerschans. De vorige 

drie edities overleefden zij de voorronde niet. Nu dus wel voor 

het eerst als één van de 10 beste nummers 3. EHS’85 speelt 

zondag 5e klasse G en staat 3e 8 punten achter koploper 

Weerdinge. Michel Jager is met 10 doelpunten topscoorder. Eens 

kijken of EHS voor het eerst in hun historie de halve finales 

kunnen halen. 

De laatste wedstrijd is tegen De Weide, dat vorig seizoen de 

finale haalde en 4e werd. In de voorronde werd vier keer 

gewonnen en ging de ploeg uit Hoogeveen dus eenvoudig naar 

de kwartfinale. Bij De Weide speelt oude bekende Jermo 

Verbeek die vorig seizoen de overstap maakte van FIT Boys 

naar De Weide. De Weide speelt zaterdag 2e klasse H (Oost) en 

staat 12e en heeft nog wel wat punten nodig om degradatie naar de 3e 

klasse te ontlopen. 

FIT Boys als nummer 2 door naar kwartfinale PWZ! 

De Rendeuro-equipe moest even warm draaien en wennen aan de zaal en de 
‘gewone’ voetbal. Zonder afwezigen Mark Seubring (geblesseerd) en Ruud en Tim 
Seubring (vakantie Berlijn) moest de ploeg van trainer/coach Frens Waninge 
afrekenen met achtereenvolgens HHCombi, Rolder Boys, Wijster en Beilen. De 
eerste wedstrijd kwam de Rendeuro-equipe nog voor met 1 – 0, maar HHCombi 
kwam knap terug tot 1 – 1. Het duurde vervolgens lang voordat FIT Boys de 2 – 1 
maakte en dus de 3 punten veilig stelde. De tweede wedstrijd werd er gespeeld 
tegen favoriet, vorig jaar 5e, Rolder Boys. Zij hadden al dik gewonnen van Wijster 
(5 – 1) en beschikten over een erg goed team met als uitblinker nummer 5 (met 
blauwe schoenen). Rolder Boys kwam met 1 – 0 voor en FIT Boys had het lastig, 
totdat de nummer 5 van Rolder Boys liet zien nog meer te kunnen dan goed 
voetballen. Hij pakte een domme gele kaart en FIT Boys had een man meer. Er 



kwamen kansen op de 1 – 1, maar helaas viel deze niet. Even later kwam Rolder 
Boys weer met 4 man te staan, maar weer wist FIT Boys deze overtal niet om te 
zetten in een doelpunt. Zo bleef het 1 – 0 en dus verlies. 

 

De derde wedstrijd kwam de Rendeuro-equipe eenvoudig op 2 – 0 en was veel 
beter dan Wijster. Totdat de 2 – 1 viel en Wijster weer geloof kreeg in een beter 
resultaat. Het werd zelfs 2 – 2 en FIT Boys moest tot het uiterste gaan voor de 
winst. Maar die kwam wel, het werd 3 – 2 met nog een paar minuten op de klok. 
Wijster wist dit niet meer om te buigen en dus weer 3 punten. Door de overige 
resultaten had Rolder Boys al 12 punten en was dus poulewinnaar. FIT Boys had 
al 6 punten en de overige 3 ploegen (Wijster, HHCombi en Beilen) hadden slechts 
3 punten. 

 

In de laatste rechtstreekse confrontatie met ‘buurman’ Beilen kon FIT Boys 
plaatsing voor de volgende ronde veilig stellen en kon Beilen zich ook nog 
plaatsen. Beilen moest met 2 doelpunten verschil winnen om 2e te worden in de 
poule. Al snel viel de 1 – 0 en had FIT Boys controle. Beilen viel iets te 
ongestructureerd aan en had ook geen geluk. Vervelend incident was de redding 
met het hoofd van FIT Boys-keeper Joost van het Reve, waardoor hij even bleef 
liggen. Even later kreeg hij een harde vrije bal weer op het hoofd. Weer bleef hij 
liggen, maar kon door. FIT Boys hield de nul en plaatste zich zo als nummer 2 
voor de kwartfinales van het PWZ. Omdat Beilen slechts 3 punten had, gingen zij, 
ook niet als beste nummer 3, niet door. De FIT Boys-familie vierde een 
bescheiden feestje. Met spanning zal er gewacht worden op de loting later deze 
avond/nacht. 



Alle uitslagen en de stand. 

 

 

Voorronde. 

In de voorronde van het 37e Protos Weering Zaaltoernooi treft de Rendeuro-
equipe in de Drenthehal in Beilen op 21 december Rolder Boys, Wijster, HHCombi 
en buurman Beilen. Aanvang 21 december is om 18:00 uur.  

Het wedstrijdprogramma is als volgt: 

 

Voorbeschouwing 

Wat zal het Protos Weering Zaaltoernooi de FIT Boys-familie gaan brengen? Dat is 
de grote vraag. Kan de 3e klasser uit Midden-Drenthe ooit nog eens de 
tussenronde of zelfs de finale halen? De verwachting zijn, zoals dat ons Drenten 



betaamt, niet te hoog. Zeker ook niet omdat een deel van de PWZ-ploeg van vorig 
jaar door een reisje naar Berlijn rond de feestdagen niet zal meespelen. En dan is 
het afwachten wat de vervangers gaan doen, maar FIT Boys kan maar liefst wat 
betreft 1e elftal spelers putten uit 2 zaalteams (FIT Boys zaal 2 en 5). Misschien 
zorgen zij wel voor een daverende verrassing en kunnen we nog tot in 2014 (4 
janauri finale) genieten van Onze Club op het PWZ. 

Maar wie moeten we dan verslaan in de voorronde? 

Allereerst zal er gestreden worden tegen HHCombi. HHCombi 
doet wel regelmatig mee aan het PWZ, maar heeft geen rijke 
PWZ-historie en haalt vaak de kwartfinale niet. HHCombi speelt 
in de 5e klasse G zondag en staat keurig 5e ver achter 
ongenaakbare koploper Weerdinge. Op het veld is Jan Jonker de 
topscoorder met 7 doelpunten. Kijken of hij in de zaal het net 
ook makkelijk na vinden. 

Vervolgens volgt een wedstrijd tegen Rolder Boys en die heeft 
inmiddels wel een PWZ-historie. Vorig jaar behaalde de club via 
de tussenronde de finale en eindigde heel knap als 5e. Rolder 
Boys speelt in de 2e klasse L zondag en staat 10e en moet na de 
winterstop nog alle zeilen bijzetten om niet te degraderen. Het 
gat met de nummer laatst is slechts 3 punten. 

De 3e wedstrijd strijdt de Rendeuro-equipe tegen Wijster. Ook 
Wijster heeft niet echt een PWZ-verleden en doet meestal in de 
marge mee, maar wie weet. Wijster speelt 4e klasse B zondag en 
staat 10e. Ook Wijster staat maar 3 punten van de 
degradatieplaats 13 en moet dus na de winterstop nog de nodige 
punten pakken. Bij Wijster is Marco Werners met 7 doelpunten 
topscoorder op het veld. 

De laatste wedstrijd treft FIT Boys buurman vv Beilen. Ook Beilen 
heeft geen PWZ-historie en deed zelfs enkele jaren niet mee. 
Beilen heeft wel sinds kort een zaalvoetbaltak, dus wie weet kan 
het vanavond een potje breken in de Drenthehal. Beilen speelt 3e 
klasse B en staat 6e met 7 punten achterstand op de koploper 
Roden. Topscoorder aan Beilen-kant is Koen Hollemans met 9 
doelpunten. 

Oefentoernooi FIT Boys met deelname van HZVV, ZZVV en De Weide. 

(foto’s: Jeroen-Pieter van der Vliet) 

De Rendeuro-equipe werkte woensdagavond nog een oefentoernooi af in Ruinen 
en trof daar sterke tegenstanders HZVV (vaak finalist PWZ), ZZVV en De Weide. 
Er werd 2 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld. Op een slechte generale 
volgt…… 



 

http://dolphinphotography.nl/index.php/component/content/article/15
-fotogallerij/sport/60-zaaltoernooi-ruinen 

In het seizoen 2012-2013 kwam FIT Boys tot en met de kwartfinales. 

FIT Boys verlaat met opgeheven hoofd Protos Weering Zaaltoernooi. 

Voor de 36e keer werd het Protos Weering Zaaltoernooi al weer georganiseerd en 
ook FIT Boys deed mee. In de voorronde, met 100 deelnemers, speelde het in de 
eigen Drenthehal tegen buurman vv Beilen, Achilles’94 en Amboina uit Assen en 
HHCombi. Achilles’94 werd 1e en door een gelijkspel tussen vv Beilen en FIT Boys 
in de laatste wedstrijd ging FIT Boys als nummer 2 en vv Beilen als één van de 
beste nummers 3 door naar de kwartfinales (50 deelnemers). 

In Hoogeveen in de Zwembadsporthal speelde de Rendeuro-equipe in een zware 
poule met o.a. vaste finalist HODO, 1e klasser Noorscheschut en naar achteraf 
bleek sterke tegenstander Rolder Boys. FIT Boys bleef tot de laatste slotseconden 
van het toernooi uitzicht houden op de halve finales. Een voorsprong in de laatste 
wedstrijd tegen Noordscheschut werd weggegeven en ook een man-meer-situatie 
kon niet omgezet worden in een doelpunt. Door deze 1 – 1 bleef FIT Boys steken 
op 5 punten en dat bleek niet voldoende voor de halve finales. 

Na verlies tegen favoriet HODO (0 – 1) werd er gemakkelijk gewonnen van Twedo 
(zo) met maar liefst 5 – 1. FIT Boys speelde prima zaalvoetbal, ook tegen latere 
poulewinnaar Rolder Boys. Die werd op 2 – 2 gehouden. De laatste wedstrijd 
moest dus zoals gezegd gewonnen worden, maar dat lukte niet. Tegen 1e klasser 
Noordscheschut nam de ploeg van trainer/coach Frens Waninge nog wel de 
leiding, maar halverwege de wedstrijd stond het al weer 1 – 1. Aan een gelijkspel 
had FIT Boys niets en dus speelde het vol op de aanval. Ook met een man-meer 
(gele kaart Noorscheschut-speler) lukte het niet meer om te scoren. Ondanks 
maar één verliespartij eindige FIT Boys 4e met 5 punten en een doelsaldo van +3. 
Helaas niet genoeg voor de halve finale. Plaatsgenoot vv Beilen redde het ook niet 
tegen OZC, Bergentheim, Drienerlo en Kloosterhaar. Met slechts 1 punt werd de 
ploeg laatste in de poule. 

 



Protos Weering Zaaltoernooi 2011 - 2012. 

FIT Boys verlaat met opgeheven hoofd Protos Weering Zaaltoernooi! 

In een kolkende arena, De Citadel te Dedemsvaart, onder een geweldige 
atmosfeer van het massaal opgekomen publiek uit vijf plaatsen streden vijf teams 
om een plek in de finale of tussenronde van het Protos Weering Zaaltoernooi. Met 
sterke tegenstanders HODO en HHC en iets mindere ploegen Titan en TEVV was 
het de vraag of FIT Boys/De Rendeuro-equipe voor een verrassing zou kunnen 
zorgen. 

De avond begon al goed toen titelverdediger HODO het op moest nemen tegen 
oud-winnaar en vaak finalist Titan. Het werd een eenvoudige overwinning voor 
HODO (3 – 0). Daarna moest FIT Boys de zaal in om te spelen tegen TEVV. Dit 
leek op papier de zwakste broeder en dit klopte in de praktijk. Met een keurige 4 
– 0 overwinning pakte FIT Boys de 1e plek in de poule. Daarna kwam topklasser 
HHC Hardenberg in actie tegen Titan. Titan werd toen al uitgeschakeld voor de 
eindoverwinning in de poule, HHC won met 3 – 1. Daarna won topfavoriet HODO 
met 4 – 2 van TEVV en vervolgens moest de Rendeuro-equipe vol aan de bak 
tegen topklasser HHC. De mannen van trainer/coach Frens Waninge, leider Martin 
Datema en verzorgster Ria de Vries kwamen nog wel knap met 1 – 0 voor, maar 
verloren uiteindelijk met 1 – 3. Niks om je voor te schamen, eigenlijk gewoon een 
hele goede prestatie tegen een ploeg die 4 klasses hoger speelt. Titan won 
vervolgens van TEVV met 6 – 2 en daarna moesten de beide gedoodverfde 
winnaar van de poule tegenelkaar: HODO en HHC. In een spannende strijd trok 
HODO aan het langste eind door met 4 – 2 te winnen. FIT Boys had nog maar 3 
punten en als het nog kans wilde maken op minimaal de tussenronde, dan moest 
er gewonnen worden van Titan. Onder aanmoediging van de massaal aanwezige 
Groene-gele familie ontspon zich een geweldige zaalwedstrijd, waarbij FIT Boys 
een wereldprestatie leverde. Toen de 3 – 0 voorsprong op het scorebord stond, 
waande FIT Boys zich al winnaar, maar Titan vocht zich terug in de wedstrijd en 
kwam nog tot 3 – 2. Deze stand wist de Rendeuro-equipe over de eindstreep te 
spelen en met 6 punten uit 3 wedstrijden was er nog van alles mogelijk. Vol 
verbazing keken spelers, begeleiding en supporters naar de volgende wedstrijd: 
TEVV tegen HHC. Heel lang stond er een 2 – 0 voorsprong voor TEVV op het 
scorebord en met die stand kon FIT Boys de tussenronde nog halen. Helaas voor 
alles en iedereen met een groen-geel hart wist HHC de achterstand om te buigen 
in een 4 – 2 voorsprong. In de laatste wedstrijd tegen HODO moest er gewonnen 
worden, maar dat leek haast een onmogelijke opgave tegen deze titelkandidaat. 
Dit bleek helaas ook de waarheid. Er werd met 4 – 2 verloren en zo eindigde het 
sprookje van FIT Boys in PWZ. 

Na de teleurstelling heerste na afloop vooral trots en tevredenheid. Dat kleine 
cluppie uit Beilen uit de 3e klasse D had het zowaar bijna tot de tussenronde van 
het grote PWZ-toernooi geschopt. De supporters gingen samen met de spelers en 
begeleiders in de bus terug naar Beilen, waar deze topprestatie nog samen met de 
rest van de FIT Boys-familie uitbundig werd gevierd. 

FIT Boys duidelijk te sterk voor tegenstanders poule B kwartfinale PWZ! 

Dinsdag 27 december ging het groen-gele legioen richting Dedemsvaart om hun 
ploeg te zien spelen in De Citadel tegen ZZVV, EMMS, Dwingeloo en Hardenberg 
in de kwartfinale van het Protos Weering Zaaltoernooi. De FIT Boys-familie had 
een prima avond. 

In een vrij sfeervolle sporthal De Citadel in Dedemsvaart trof de Rendeuro-equipe 
allemaal 3e klassers (zondag en KNVB oost). Zou het dan toch weer gaan lukken 
om de halve finale te halen? De avond kwam langszaam op gang, net zo als het 
spel van de Groen-gele-formatie. 

ZZVV – FIT Boys 1 – 1 

Er was even sprake van gewenning aan de zaal, de gladde vloer en de atmosfeer. 
Dat was tegen ZZVV te merken en al snel stond de Rendeuro-equipe met 1 – 0 



achter. Langzaam maar zeker draaide de ploeg warm. Deze avond werd er 
gespeeld met Erik Bos op doel, Tim en Mark Seubring vaak achterin en aanvallend 
Jermo Verbeek, Elwin Dam, Ruud Seubring en Ronald van Waardhuizen. Diepe 
spits was wederom Frank Benjamins. Nadat FIT Boys op 1 – 1 was gekomen, liet 
het legio kansen onbenut om de volle winst te pakken. Met zo’n 30 seconden op 
de klok ontving Jermo Verbeek de bal na een prima aanval, maar mistte net. Zo 
gingen 2 punten verloren en was ZZVV de gelukkige met 1 punt. 

FIT Boys – EMMS 3 – 1 

EMMS uit Slagharen bood niet heel veel tegenstand en met iets meer precisie had 
de score gemakkelijk hoger op kunnen lopen. Nu werd EMMS nog gespaard met 3 
– 1. Bij vlagen werd er prima gecombineerd en liet FIT Boys deze avond in 
Dedemsvaart zien over verre weg de beste zaalvoetballers te beschikken. En dat 
zonder Alfons Pot, die eigenlijk (hoe spijtig ook Fonsie) niet echt werd gemist. 

FIT Boys – Hardenberg 4 – 0 

Hardenberg had nog 0 punten en leek de zwakke broeder van de 5 ploegen. In de 
wedstrijd tegen de Rendeuro-equipe bleek dit te kloppen. Met af en toe 
weergaloze acties en combinaties werd Hardenberg compleet zoek gespeeld en 
ook in deze wedstrijd gold weer dat de tegenstander een grotere bestraffing bleef 
bespaard. En niet vanwege de tegenstand, maar vanwege het missen van diverse 
kansen. Toch genoot het FIT Boys-publiek met volle teugen en na 1 gelijkspel en 
2 overwinningen (en dus 7 punten) leek de halve finale al een feit. 

Dwingeloo – FIT Boys 1 – 3 

Toch was de ploeg van trainer/coach Frens Waninge gretig en wilde de 4e 
wedstrijd ook winnen om zo 1e te eindigen in de poule. En dat lukte uitstekend. 
FIT Boys kwam wat langzaam op gang, maar toen er eenmaal een voorsprong 
was genomen liet Dwingeloo vaak wel erg grote gaten vallen. En als Dwingeloo 
dan eens druk ging zetten, werd er met één-keer-raken combinaties de bal 
razendsnel van achteruit bij het Dwingeloo-doel gebracht. Zelfs keeper Erik Bos 
deed mee in deze combinatie. Na het laatste fluitsignaal vierden de FIT Boys-
spelers en –begeleiders samen met het masaal aanwezige Groen-gele publiek een 
klein feestje. 

FIT Boys overtuigend door naar 1e ronde PWZ! 

De avond begon gemoedelijk en het publiek stroomde pas gedurende de avond de 
Drenthehal in Beilen binnen. Ook FIT Boys moest eerst even warm draaien en zou 
het beste zaalvoetbal voor het laatst bewaren. Het werd een memorabele 
voetbalavond op dit 35e Protos Weering Toernooi met een doelpunt van de 
buitencategorie en een laatste wedstrijd om je vingers bij af te likken. Wie er bij 
was mocht zich gelukkig prijzen, wie er niet bij was moet het met de verhalen 
doen. Maar zoals gezegd begon FIT Boys rustig. 

Wijster – FIT Boys 0 – 2 

Het was niet spectaculair, maar wel heel degelijk. En wat direct opviel was dat het 
verdedigend als een huis stond. Er werd tegen Wijster bijna niets weggegeven en 
als er wel een bal richting doel ging dan stond daar sluitpost Erik Bos, die liet zien 
een uitstekende zaalkeeper te zijn. Na 25 minuten stond er 0 – 2 op het scorebord 
en konden de eerste 3 punten worden bijgeschreven. Ondertussen wist 
Hoogeveen ook te winnen en dus zou de strijd om de eerste plek wel eens kunnen 
gaan tussen Hoogeveen en FIT Boys. 

Smilde’94 za – FIT Boys 1 – 4 

Tegen Smilde kwam er langzaam maar zeker meer swung in de Rendeuro-ploeg. 
De sterke verdediging bleef, maar daar werd nu ook een flink stuk creativiteit aan 
toegevoegd. Met uitstekende sluitpost Erik Bos als slot op de deur kan FIT Boys 



uitstekend op de 0 spelen (al lukte dat tegen Smilde niet). Achterin is Tim 
Seubring verdedigend sterk en opbouwend prima. Mark Seubring kan en achterin 
spelen, maar is met zijn ziedend schot voorin ook gevaarlijk. Spits en 
aanspeelpunt is Frank Benjamins. Als je zijn postuur ziet denk je niet direct aan 
zaalvoetbal, maar wat is Frank niet alleen sterk aan de bal maar ook technisch 
vaardig. De creativiteit komt van Ruud Seubring en Alfons die dit ook nog 
combineren met veel inzet. Als laatste heeft de tegenstander nog te maken met 
de onberekenbare balvirtuozen die met één actie zichzelf of een medespeler vrij 
kunnen spelen: Ronald van Waardhuizen en Jermo Verbeek. Tegen Smilde kon de 
masaal aanwezige FIT Boys-familie al een vleugje zien van het ongeloofelijke 
voetballende vermogen van de ploeg van trainer/coach Frens Waninge. Het werd 
uiteindelijk een makkelijke 1 – 4. Ook Hoogeveen won (7 – 0) en de rest van de 
ploegen verspeelden punten aan elkaar. 

FIT Boys – Witteveense Boys 6 – 0 

Circus FIT Boys begon echt warm te draaien en kwam gedurende de wedstrijd 
tegen Witteveense Boys op volle toeren. Met uitstekend zaalvoetbal werd de 
tegenstander zoek gespeeld en werd er overtuigend gewonnen met 6 – 0. Door de 
overige uitslagen en de winst van Hoogeveen tegen Smilde (8 – 3) waren 
Hoogeveen en FIT Boys al geplaatst voor de volgende ronde van het PWZ. De 
vraag was alleen: Wie zou de poulewinst pakken. Dat zou de laatste wedstrijd van 
de avond gaan vertellen. 

FIT Boys – Hoogeveen 4 – 5 

De Drenthehal zat inmiddels goed vol en iedereen ging er eens goed voor zitten. 
De twee sterkste ploegen van de avond zouden de degens gaan kruisen en, na 
wat later bleek, zou het een heroïsch en technisch hoogstaand voetbalgevecht 
worden. Deze PWZ-wedstrijd had alle ingrediënten die een goede en spannende 
zaalwedstrijd nodig heeft: een spectaculair scoreverloop, een doelpunt van de 
buitencategorie en een winnend doelpunt die pas 5 seconden voor tijd viel. FIT 
Boys kwam uitstekend uit de startblokken en nam meer dan terecht een 2 – 0 
voorsprong. De 1 – 0 was een wereldgoal een zaaldoelpunt van de 
buitencategorie. Zaalvoetballer en teamgenoot Frank Benjamins zei er over: 
“Maar Alfons Pot, wat een geniale goal was de 1 - 0. Zelden zo mooi gezien in de 

zaal...”. FIT Boys moest nam de aftrap van de wedstrijd. Uit de aftrap ontving 
Alfons Pot de bal. En wat zich toen afspeelde is eigenlijk met geen pen te 
beschrijven. Ik zal toch een poging doen, al beschrijf ik slechts 6 seconden. Alfons 
ging met de bal aan de voet via de linkerkant richting Hoogeveen doel. Circus 
Alfons trok onderweg de volledige trukendoos open en met een hakje, een 
pirouetje en de bal over de tegenstander is hij bij het Hoogeveen-doel en weet 
ook nog te scoren. Een orkaan van geluid daalt op hem neer vanuit het FIT Boys-
vak en het Hoogeveen-vak is gaan staan en uit respect voor deze wonderschone 
goal klappen ook zij voor Alfons. Van aftrap tot doelpunt weet Alfons binnen 6 
seconden te scoren. Helaas zijn er geen beelden van, zover ik weet. Als die er wel 
waren, zouden deze de Wereld overgaan. 

Hoogeveen kreeg door dat het tot het uiterste moest gaan op de poulewinst veilig 
te stellen. Via 2 – 2 kwam Hoogeveen op voorsprong (2 – 3) en de beide teams 
gaven elkaar weinig tot geen ruimte, maar lieten over en weer zien te beschikken 
over uitstekende zaalvoetballers. Aan Hoogeveenkant scoorde Guido ten Cate er 
lustig op los, maar de FIT Boys-spelers lieten zich ook niet onbetuigd. Na de 3 – 3 
kwam FIT Boys weer op voorsprong (4 – 3). Hoogeveen moest de laatste reserves 
aanboren en ging diep, heel diep maar wist de 4 – 4 te maken. Het scenario van 
deze wedstrijd leek geschreven door Alfred Hitchcock en deze thriller kende een 
ongemeend spannende slotfase. Het kon beide kanten op en beide teams 
speelden op de toppen van hun kunnen. De FIT Boys- en Hoogeveen-aanhang 
moedigden hun teams hartstochtelijk aan en de Drenthehal kolkte en schudde op 
zijn grondvesten. Met nog amper 10 seconden op de klok kon Hoogeveen nog 
eenmaal aanvallen en deze laatste seconden barstte het dak van de hal open en 
bezweken de meeste toeschouwers onder de spanning. De klok tikte van 10 naar 
0 en ergens rond de 5e seconde schoot de bal van een Hoogeveenvoet richting 
doel en viel binnen. Ongekende vreugde aan Hoogeveen-zijde, intens verdriet en 
ongeloof aan FIT Boys-zijde. Een blik op de klok: 00:05….. Het kon niet meer. 



Aftrappen had geen zin meer. De klok tikte verder en stond te snel op 00:00. 
Even was er teleurstelling aan FIT Boys-zijde, maar al snel maakte dat plaats voor 
vreugde en vooral trots. Wat beide ploegen het massaal toegestroomde publiek 
hadden voorgeschoteld was pure reclame voor het voetbal in het algemeen en het 
PWZ-toernooi in het bijzonder. 

Het feest in de Drenthehal ging nog tot in de kleine uurtjes door en Hoogeveen en 
FIT Boys zitten in de koker voor de volgende ronde. Houdt de site 
(www.protosweering.nl) of ons Gastenboek (Johan Boer zal denk ik wel verslag 
doen van de loting) in de gaten. 

In het seizoen 2010-2011 kwam FIT Boys tot en met de 1e ronde: 

Protos Weering-droom voor FIT Boys helaas voorbij, Hoogeveen en ZZVV 

door. 

Afgelopen donderdag kon de FIT Boys-familie wederom genieten van het Protos 
Weering toernooi en de Rendeuro-equipe. Er werd gespeeld in De Börkerkoel in 
Westerbork. De avond begon nog hoopgevend. Met bij vlagen uitstekend voetbal 
kwam FIT Boys door twee doelpunten van Jermo Verbeek met 2 - 0 voor. SCN 
maakte nog wel de 2 - 1 maar FIT Boys wist de drie punten binnen te halen. De 
tweede wedstrijd moest er tot tweemaal toe een achterstand worden weggewerkt. 
Bij 0 - 1 werd het vlot 1 - 1, maar even vlot weer 1 - 2. Deze achterstand boog 
FIT Boys om in een 3 - 2 voorsprong en op dat moment had Borger (zon) weinig 
in te brengen. Enkele foutjes werden vervolgens afgestraft. Bij een vrije bal van 
Borger stond/lag de muur en de keeper in dezelfde hoek. Kort daarop een diepe 
uitgooi van de Borger-goalie en de spits kan de bal over de uitkomende Mark 
Lubberts koppen en ook de 5 - 3 wordt nog gemaakt. FIT Boys kan nog wel de 4 - 
5 produceren, maar verder komt het niet. De doelpunten zijn van Jermo Verbeek, 
Frank Benjamins, Ruud Seubring en Mark Seubring. Omdat vervolgens Hoogeveen 
met 1 - 0 verliest van ZZVV, staan alle ploegen gelijk met drie uit twee. De derde 
wedstrijd is FIT Boys veel beter dan het sterke ZZVV en weet Frank Benjamins 
tweemaal de paal te raken. De mooiste aanvallen en kansen gaan er niet in en 
een FIT Boys-fan merkt dan al op: "Dan zie je altijd dat de goal aan de andere 
kant valt". En dat gebeurd en deze 0 - 1 achterstand kan FIT Boys niet meer 
wegwerken. 

  

De laatste wedstrijd moet er met drie doelpunten verschil gewonnen worden van 
Hoogeveen. dat lijkt bijna een onmogelijke opgave en is het ook, helemaal als 
Hoogeveen een 3 - 1 voorsprong neemt. Via 3 - 2 wordt het 6 - 2 en weet FIT 
Boys nog eenmaal te scoren en zo wordt de eindstand 6 - 3. Doelpunten zijn er 
van Ruud Seubring, Mark Seubring en ????. Helaas moet FIT Boys afscheid nemen 
van het PW toernooi. Volgend jaar zijn er nieuwe kansen.  

 

 



18:00 uur cvv FIT Boys - SCN 2 - 1 

18:25 uur Borger (zon) - Hoogeveen 0 - 1 

18:50 uur SCN - ZZVV 2 - 1 

19:15 uur cvv FIT Boys - Borger (zon) 4 - 5 

19:40 uur ZZVV - Hoogeveen 1 - 0 

20:05 uur SCN - Borger (zon) 2 - 1 

20:30 uur ZZVV - cvv FIT Boys 1 - 0 

20:55 uur Hoogeveen - SCN 3 - 1 

21:20 uur Borger (zon) - ZZVV 0 - 4 

21:55 uur Hoogeveen - cvv FIT Boys 6 - 3 

De stand: 

1. Hoogeveen 4 9 10 5 +5 

2. ZZVV 4 9 7 2 +5 

3. SCN 4 6 6 7 -1 

4. cvv FIT Boys 4 3 9 13 -4 

5. Borger (zon) 4 3 6 11 -5 

FIT Boys soeverein door naar kwartfinale Protos Weering. 

Maandag 27 december, de dag na kerst, trad de Rendeuro-equipe aan voor de 1e 
ronde van het 34e Protos Weering Toernooi. Plaats van handelen de Drenthehal in 
Beilen. Tegenstanders zijn vv Beilen, HZVV, Witteveense Boys en HH Combi. 

FIT Boys nam het eerst op tegen HH Combi. Hoewel FIT Boys de betere ploeg was 
en ook wel op een 2 - 1 voorsprong kwam door tweemaal Ruud Seubring, waren 
de laatste drie minuten nog even spannend. Maar het bleef 2 - 1 en de eerste 3 
punten waren binnen. De tweede wedstrijd volgde een galavoorstelling waarbij 
buurman Beilen als figurant diende. Met af en toe wervelende aanvallen werden 
de Combi Sport-mannen door de Rendeuro-equipe behoorlijk zoek gespeeld. Na 
afloop stonden de geel-zwarten (rikketik) te tollen op hun benen en vierden de 
groen-gelen (mag er dan....) een feestje. Ruud Seubring, Ronald van 
Waardhuizen, Frank Benjamins, Mark Seubring en Elwin Dam scoorden. 

 
 



 
 

De derde wedstrijd werd er vakkundig afgerekend met Witteveense Boys. Na een 
2 - 0 voorsprong (doelpunten van Ruud Seubring en Ronald van Waardhuizen) 
werd het nog wel 2 - 1, maar verder liet de ploeg van trainer/coach Frens 
Waninge, leider Martin Datema en verzorgster Ria de Vries het niet komen. Met 9 
uit 3 was plaatsing voor de volgende ronde al een feit. Het toetje van de avond 
was de laatste wedstrijd van de avond tussen HZVV en FIT Boys. Beide hadden 9 
punten en de inzet was dus de eerste plaats, maar ook een leuke wedstrijd voor 
de fanatieke aanhang van beide teams. De HZVV- en FIT Boys-aanhang zaten 
door elkaar en gebroederlijk werd er gekeken naar een leuke pot zaalvoetbal. FIT 
Boys kwam nog wel brutaal op 1 - 0 en toen had de FIT Boys-familie qua zang 
even de overhand. Daarna nam HZVV het (terecht) over in de zaal en op de 
tribune. HZVV won verdiend met 3 - 1 en na afloop zongen beide 
supportersgroepen hun team luidkeels toe. Beide teams gaan meer dan terecht 
door naar de volgende ronde.  

Uitslagen 27 december 2010: 

HZVV - Witteveense Boys 3 - 2 

HH Combi - cvv FIT Boys 1 - 2 

Witteveense Boys - Beilen 4 - 3 

HZVV - HH Combi 5 - 1 

Beilen - cvv FIT Boys 1 - 5 

Witteveense Boys - HH Combi 3 - 2 

Beilen - HZVV 1 - 4 

cvv FIT Boys - Witteveense Boys 2 - 1 

HH Combi - Beilen 2 - 3 

cvv FIT Boys - HZVV 1 - 3 

De stand: 

1. HZVV 4 12 15 5 +10 

2. cvv FIT Boys 4 9 10 6 +4 

3. Witteveense Boys 4 6 10 10 0 

4. Beilen 4 3 8 15 -7 

5. HH Combi 4 0 6 13 -7 

Het seizoen 2009-2010 was het na de eerste ronde al afgelopen voor de FIT Boys-
equipe. Van latere Protos Weering-winnaar Hoogeveen werd met 3 - 0 verloren. Daarna 
volgde winst tegen Dwingelo (1 - 0), maar door twee gelijke spellen (Smilde'94 (za) 1 - 1 
en Beilen 1 - 1 (het enige punt die avond van de buren)) plaatste FIT Boys zich niet bij 
de beste nummers drie. 

In het seizoen 2008-2009 werd FIT Boys keurig 2e in de poule achter Fc Meppel, maar 
voor Nieuw Balinge, Wijster en Witteveense Boys. In de volgende ronde trof het 1e 
klasser HZVV, 3e klasser Beilen, 2e klasser De Weide en 6e klasser Germanicus. 



Allereerst werd er gewonnen van buurman Beilen (1 - 0). Tegen HZVV werd goed partij 
geboden, maar verloren met 0 - 2. Ondanks een overwicht bleef het tegen Germanicus 0 
- 0. Maar vervolgens werd De Weide met 2 - 0 verslagen en ging FIT Boys als nummer 2 
in de poule door naar de halve finale. In een bomvolle Esdalhal in Emmen onder luide 
toejuichingen van de massaal meegereisde FIT Boys familie, won qua sfeer FIT Boys de 
avond. Helaas moest het team un meerdere erkennen in enkele gerenommeerde en 
sterke tegenstanders. 1e klasser Erica was met 0 - 2 te sterk. Tegen Drenthina werd het 
1 - 1. De 3e wedstrijd was tegen latere poulewinnaar Titan. Na 1 - 0 voor en 1 - 2 achter 
werd het door het doelpunt van de avond (aanval met bal achter het standbeen en schot 
Elwin Dam in kruising) 2 - 2. Toch trok Titan aan het langste eind en wist de 2 - 3 te 
maken. Tegen Zwartemeerse Boys werd het 4 - 5 en zo was de Protos Weering-droom 
van FIT Boys voorbij. Wel ontstonden er nieuwe vriendschappen, inclusief sjaaltjes 
uitwisselen, tussen de HODO- en FIT Boys-fans. Sport verbroederd. 

In het seizoen 2007-2008 overleeft FIT Boys als één van de beste nummers 3 de eerste 
ronde. Allereerst werd er met 2 - 1 gewonnen van Dwingeloo. Ook van buurman Beilen 
werd met 2 - 1 gewonnen. Daarna volgde een waar spektakelstuk tegen latere 
poulewinnaar de Weide. Via 0 - 1 achter, 2 - 1 voor, 2 - 3 achter werd het toch weer 3 - 
3. De Weide had toch het slotakkoord en won met 3 - 4. Tegen Witteveen werd het 1 - 1, 
maar op doelsaldo en punten ging FIT Boys toch door naar de volgende ronde. 
Uiteindelijk reikte de FIT Boys ploeg tot de halve finales en toen was het sprookje over. 
Al met al wel een geweldige prestatie.  

De Webmaster. 

 


