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

 

Groen / Geel 
JAARGANG 58 

19 september 2018 – nr. 1  

Opgericht 23 augustus 1953 

 
Postadres Schapendrift 93 Website www.fitboys.nl 

 9411 BM Beilen E-mailadres secretaris@fitboys.nl 

Sportpark Noord-West Eursingerweg 14, Beilen Webmaster webmaster@fitboys.nl 

 0593-540264 Redactie redactie@fitboys.nl 

Wedstrijdsecretaris Henk Smit 06-10965784   

Sportverzorgster Ria de Vries 06-15876262 Alarmnummer artsen 0900-1120112 

Kleding- en materiaal Erwin Zomer 06-22959426   
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter Johan Boer 06-23920255 TC zaken Jan Jonink 06-51225619 

Secretaris Hiske-Anja Molema 0593-526133 Jeugd zaken Marcel v/d West 06-49809760 

Penningmeester Sander Stegehuis 06-13024770 Algemene zaken Celena Zantinge  

Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester 
 
Technische commissie 
 
Senioren Jan Jonink 06-51225619 JO19 + JO17 Vacant  

 Arjan Schepel 06-52021890 JO15 + JO13 Jan Willem Kerssies 06-57595195 

ST Beilen / Fit Boys Jan Mensing 06-23371983 JO11 + JO9 Aljon Stahlmecke 06-51713602 

   de Bengels   

Van de voorzitter 
 
In de steigers en opbouwen. We mogen weer. De competitie gaat zaterdag van start.  
 
Na de mooie, warme, droge zomer pakken we de voetbaldraad weer op. Velen zijn erop uit geweest. Sommigen ver weg, 
anderen bleven dichterbij of misschien wel thuis. Met veel nieuw enthousiasme gaan we het nieuwe seizoen weer in. Het 
nieuwe seizoen stond/staat al een tijdje op verschillende manieren in de steigers. In de zomerperiode staat de voetbaltrein 
natuurlijk niet stil. 
 
Het bestuur heeft in de vergadering van juli de organisatiestructuur doorgenomen en het organigram aangepast. Er is een 
herverdeling van taken en commissies gemaakt. De belofte was en is dat dit op de aanstaande ledenvergadering (1 
november) aan de orde zal komen. Staat in de steigers. 
 
De hele zomer door is de beregeningsploeg niet van de steigers af geweest. Zo’n zes tot acht weken is er elke dag door 
vrijwilligers van Fit Boys en v.v. Beilen besproeid op de velden. Vaak twee keer op een dag was men te vinden op de velden. 
Met als resultaat dat de grasmatten er mooi groen bij liggen. Mannen de dank is groot voor jullie grote inzet. 
 
Wanneer iets in de steigers staat dan is het ons sportpark wel. Dat kan u niet ontgaan zijn. De hele zomerperiode is er hard 
gewerkt aan de renovatie van enkele velden en de aanleg van het kunstgrasveld. Ook is de parkeerplaats uitgebreid met 
meer parkeerplaatsen. Het resultaat kunt u bewonderen. Het is een heel mooi resultaat geworden. We kunnen hier trots op 
zijn. Laten we er ook trots op blijven. 
 
Voetbaltechnisch gezien wordt er hard gewerkt om alle teams goed te kunnen laten deelnemen aan de competitie. Voor beide 
eerste elftallen (mannen en vrouwen) geldt dat ze dit doen met de kennis en het enthousiasme van de nieuwe hoofdtrainers. 
Joop en Stoffer Remmelt succes bij onze club. Niet minder belangrijk is dat de andere elftallen, achttallen, zeventallen en 
viertallen ook te maken hebben met een nieuwe situatie. Nieuwe trainers, leiders voor een groep. Nieuwe spelvormen. 
Allemaal veel succes in de competitie.  
 
Ook in de steigers staat het thema “Samen zijn we sterker” Zorg jij voor een veilig Fit Boys? Voor de zomerstop hebben we 
hierover een eerste bijeenkomst gehad. Dat was een nuttige een goede bijeenkomst. Het vervolg hierop was dat er op de 
website voor elk Fit Boys lid/betrokkene een enquête staat. Het verzoek is om deze in te vullen. Er zijn al ingevulde enquêtes 
binnen. Maar we willen nog meer. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Dus nogmaals het verzoek om deze in te 
vullen. Zie de website. 
 
We gaan een nieuwe seizoen in: speel samen, respecteer de trainer, respecteer de leider, respecteer de barman/vrouw(soms 
neemt hij of zij een impopulaire maatregel), respecteer de scheidsrechter, respecteer de bestuurder, respecteer het werk van 
de donderdagmorgenploeg, respecteer alle vrijwilligers, respecteer de regels in het veld en daar buiten.  Samen bouwen aan 
een goed Fit Boys. Samen zijn we Fit Boys. 
 

Johan Boer  



www.verkeersschoolharms.nl
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Bestuurslid van dienst – 22 september 2018 
 
JEUGD SENIOREN GAST DAME KAARTVERKOOP 

Niet bekend Johan Boer Niet van toepassing Niet van toepassing 

 06-23920255   
 
Kantine- en keukendienst 
 
Wanneer je niet beschikbaar bent voor de ingeplande datum dien je zelf voor vervanging te zorgen!  
 
DATUM TIJD DIENST PERSONEN 

wo 19 sept 2018 18:30 – 23:00 Kantine ? en speler van Fit Boys 2 

za 22 sept 2018 08:00 – 13:00 Kantine  

  13:00 – 19:00 Kantine  

  14:00 – 18:00 Keuken  

ma 24 sept 2018 18:30 – 23:00 Kantine Auke Oosting en speler van Fit Boys 3 

wo 26 sept 2018 18:30 – 23:00 Kantine  

za 29 sept 2018 08:00 – 13:00 Kantine Johannes de Boer en Yolanda Zantinge 

  13:00 – 19:00 Kantine  

  14:00 – 18:00 Keuken Irene 

ma 1 okt 2018 18:30 – 23:00 Kantine Edwin Tillema en speler van Fit Boys 4 
 
Activiteitenkalender 
 
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD VOOR WIE? 

19 sept 2018 Scheidsrechterbijeenkomst Sportpark 19:30 Iedereen 

21 sept 2018 Klaverjassen – Seubring Bloembollen Bokaal Sportpark 19:30 Iedereen 

23 sept 2018 Met Fit Boys naar FC Groningen - AZ Euroborg 14:30 Iedereen 

28 sept 2018 v.v. Beilen 7x7 speelavond Sportpark 19;30 Iedereen 

5 okt 2018 Klaverjassen – Seubring Bloembollen Bokaal Sportpark 19:30 Iedereen 
 
Van het scheidsrechters front 241 
 
A.s. woensdag is eigenlijk de officiële start van samenwerking tussen de beide Beiler voetbalverenigingen. Maar afgelopen 
weekend was de eerste samenwerking al te zien op Noord/West. Beilen JO 15-1 was tot vrijdag scheidsrechterloos, en na wat 
appverkeer was het zo geregeld. Johan Schutten even gevraagd hoe het gegaan was, zijn reactie: “prima, ik kreeg ook nog 
een Merci na afloop”. En het is nog eens niet de week van de scheidsrechter. Helaas kreeg JO 19 -1 later die vrijdagmiddag te 
horen dat hun scheidsrechter op het laatste moment moest afzeggen…en niemand om hem te vervangen. Dan kom je voor 
het dilemma: haal je de FIT Boys scheids terug van Beilen JO 15-1? Uiteindelijk heeft leider Tim Seubring Dirk van Faassen 
bereid gevonden de wedstrijd te leiden. Volgens de berichten heeft hij het prima gedaan en hopelijk smaakt dit naar meer en 
heeft de commissie er een arbiter bij… 
 
Begin oktober is het weer de week van de scheidsrechter, het moment om even net wat meer aandacht te schenken aan de 
scheidsrechter van dienst: 
 
De week van de scheidsrechter komt er weer aan. De week van de scheidsrechter is een sport breed initiatief 
waarbij het uitspreken van waardering voor de scheidsrechter centraal staat. Dit jaar is de week van de 
scheidsrechter 6 t/m 14 oktober. Zonder deze duizenden scheidsrechters is het niet mogelijk om elk weekend 
ruim 1,2 miljoen voetballers en supporters te laten genieten van voetbal. 
 
Uiteraard willen cvv Fit boys en vv Beilen hier ook aandacht aan besteden. Bij alle thuiswedstrijden op 6 en 7 
oktober willen wij de scheidsrechters, als blijk van waardering, een traktatie aanbieden. 
 
Het zou natuurlijk mooi zijn als de teams ook zelf hun waardering uitspreken voor de scheidsrechter bij hun 
eigen wedstrijden. Dit kan heel simpel door na de wedstrijd de scheidsrechter een hand of een kleine attentie te 
geven. Wij roepen daarom de leiders, trainers en spelers op om hier deze weken aan te denken. 
 
Namens de scheidsrechterscommissie, 
Rene Broekman 
 
Woensdag a.s. de 19e, dus de officiële aftrap voor de nieuwe scheidsrechterscommissie van de beide Beiler 
voetbalverenigingen. We hopen op veel (jeugd) leiders en (jeugd) trainers en scheidsrechters. We realiseren ons dat de 
woensdag voor FIT Boys nu niet de ideaalste dag is om zoiets te organiseren. Vrijdag was natuurlijk een betere optie geweest 
maar dan is het voor een betaald voetbal scheidsrechter onmogelijk om aanwezig te zijn daar zij in de loop van de week hun 
aanstellingen krijgen.  
 
Allen veel succes en plezier gewenst komende zaterdag als het seizoen 2018/2019 echt van start gaat.  
 
Albert Gerding 
06-41104773  



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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SENIOREN 

 

Trainingstijden 
 
TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

Fit Boys 1 Joop Dalfsen 06-? 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 8 

Fit Boys 2 Tristan Haurissa 06-52067653 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 11 

Fit Boys 3   20:00 – 21:00 20:00 – 21:00  

Fit Boys 4   20:00 – 21:00 20:00 – 21:00  

Keeperstrainer Wim Vera 06-12732886 Niet van toepassing 19:30 – 21:30  
 
Competitie 3e klasse D 
 
PROGRAMMA – 22 september 2018 PROGRAMMA – 29 september 2018 

Avereest 1 Fit Boys 1  Fit Boys 1 BSVV 1 

Hoogeveen 1 SVN'69 1  Bant 1 SC Lutten 1 

SC Lutten 1 Hardenberg '85 1  SVN'69 1 Hollandscheveld 1 

SVM 1 Bant 1  Elim 1 SCD '83 1 

SCD '83 1 ZZVV 1  ZZVV 1 SVM 1 

Hollandscheveld 1 Nieuwleusen SV 1  Hardenberg '85 1 Avereest 1 

BSVV 1 Elim 1  Nieuwleusen SV 1 Hoogeveen 1 

 

 TEAM G P + -  TEAM G P + - 

1. Avereest 1 0 0 0 0 8. Hoogeveen 1 0 0 0 0 

2. Bant 1 0 0 0 0 9. SC Lutten 1 0 0 0 0 

3. BSVV 1 0 0 0 0 10. Nieuwleusen SV 1 0 0 0 0 

4. Elim 1 0 0 0 0 11. SCD '83 1 0 0 0 0 

5. Fit Boys 1 0 0 0 0 12. SVM 1 0 0 0 0 

6. Hardenberg '85 1 0 0 0 0 13. SVN'69 1 0 0 0 0 

7. Hollandscheveld 1 0 0 0 0 14. ZZVV 1 0 0 0 0 
 
Programma – Weeknummer 38 
 
22 sep 12:45 Avereest 1 Fit Boys 1
#14895 14:30 Scheidsrechter G.W.F. (Gerwin) Moeken - (W) Nelly Boer - (V) ? 
    
22 sep 13:30 Fit Boys 2 DZOH 3
#15781 14:30 Scheidsrechter Albert Gerding – Was- en vervoerschema in overleg 
    
22 sep 13:45 Achilles 1894 4 Fit Boys 3
#27114 15:00 Scheidsrechter Achilles 1894 - (W) Roijinga - (V) Stevens, Stegehuis, Pot en Schuring 
 
Programma – Weeknummer 39 
 
29 sep 14:30 #13448 Fit Boys 1 BSVV 1
29 sep 12:30 #16995 Achilles 1894 2 Fit Boys 2
29 sep 14:30 #37270 Fit Boys 3 Actief 2
29 sep 12:30 #47642 BSVV 4 Fit Boys 4
 
Teams 
 
De redactie heeft nog geen teamindelingen ontvangen. Stuur je teamindeling naar redactie@fitboys.nl. 
Geef daarbij ook de trainers/leiders door met bijhorende telefoonnummers! 
 
Jeugdactiviteit JO19 t/m JO9 
 
Ook dit jaar start de jeugd met een activiteit. De spelers krijgen meer informatie van de trainer / leider, maar hieronder 
alvast een overzicht om in je agenda te noteren. We verwachten dat alle spelers aanwezig zullen zijn. 
 
Op maandag 24 september 2018 19:00 – 20:30 JO19 en JO17 Survival-run in Westerbork 
Op woensdag 26 september 2018 19:00 – 20:00 JO15 en JO13  Levend Stratego bij Ter Horst parkeerplaats 
Op woensdag 26 september 2018 17:45 – 18:45 JO11 en JO9 Levend Stratego bij Ter Horst parkeerplaats 
  



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

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

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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VROUWEN / MEISJES 

 

Trainingstijden 
 
TEAM TRAINER TELEFOON MAANDAG WOENSDAG KLEEDKAMER 

ST Beilen / Fit Boys 1  06-? 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 13 

ST Beilen / Fit Boys 2 Sander van der Woud 06-39315597 19:30 – 21:00 19:30 – 21:00 3 
 

Coördinator vrouwen en meisjes Jan Jonink 06-51225619  
 
Programma – Weeknummer 38 
 
22 sept 11:45 ST Beilen/Fit Boys VR1 FC Klazienaveen VR1
#30917 12:45 Scheidsrechter Johan Boer – (W) ? – (V) ? 
 

22 sept ? BSVV VR1 ST Beilen/Fit Boys VR2
#49054 14:30 Scheidsrechter BSVV – (W) ? – (V) ? 
 

22 sept ? Hoogeveen MO15-1 ST Beilen/Fit Boys MO15-1
#43826 10:30 Scheidsrechter Hoogeveen – (W) ? – (V) ? 
 
Programma – Weeknummer 39 
 
29 sept 14:30 #37738 vv Sweel VR1 ST Beilen/Fit Boys VR1 
29 sept 14:30 #33516 ST Beilen/Fit Boys VR2 VKW VR1 
29 sept 10:45 #35233 ST Beilen/Fit Boys MO15-1 Twedo MO15-1 
 
Teams 
 
De redactie heeft nog geen teamindelingen ontvangen. Stuur je teamindeling naar redactie@fitboys.nl. 
Geef daarbij ook de trainers/leiders door met bijhorende telefoonnummers! 
 
Klaverjassen 
 
Op vrijdag 21 september 2018, begint het seizoen 2018-2019 voor de klaverjassers. We spelen het derde en laatste seizoen 
om de SEUBRING BLOEMBOLLEN WISSELTROFEE. 
 
Er wordt elke klaverjasavond om tien prijzen gespeeld. Verder is er een verloting met tien tot vijftien prijzen. Leden van de 
Vrienden van Fit Boys betalen geen entree, niet leden betalen 2,50 euro entree. Iedereen krijgt twee kopjes koffie of thee en 
vier hapjes gratis. 
 
Er worden in totaal 11 klaverjasavonden gespeeld in het seizoen, de zeven beste resultaten tellen voor de eindstand om de 
Seubring bloembollen wisseltrofee. De beste drie in die einduitslag ontvangen een prijs. Deze prijzen worden uitgereikt op de 
familiedag aan het eind van het voetbalseizoen. 
 
Voor de eerste helft van het seizoen zijn de volgende datums vastgelegd (aanvang half acht): 
 21 september 
 5 oktober 
 19 oktober 
 9 november 
 30 november 
 21 december 
 
Tussen de eerste en tweede en de tweede en derde klaverjasavond zit telkens twee weken, verder om de drie weken e.a. in 
verband met het 7x7 voetbal. 
 
Dus bekende klaverjassers en verder iedereen die graag een gezellig kaartje legt tot ziens op vrijdag 21 september 2018 om 
half acht in de kantine van Fit Boys. 
 
Fre Harms, 
 
ook namens de mede organisatoren, 
Margreet en Sander Nijwening 
  



VerF-VOOrDeelcenTrum

STerK In VerF

Alle merken vaste lage prijzen
Grote aanbiedingspartijen

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

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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JUNIOREN / PUPILLEN 

 

 
Jeugdcommissie 
 
FUNCTIE PERSOON TELEFOON FUNCTIE PERSOON TELEFOON 

Voorzitter Marcel van der West 06-49809760 Coördinator JO19 / JO17 Gerald Haandrikman 06-27904846 

Secretaris Gerald Haandrikman 06-27904846 Coördinator JO15 / JO13 Annemieke Westra 06-18465800 

Wedstrijdsecretaris Ruben Schutten 06-28311518 Coördinator JO11 Mark Visser 06-83791339 

Scheidsrechterzaken Albert Gerding 06-41104773 Coördinator JO9-8-7 / Martin Hoiting 06-53741954 

Schoolvoetbal Matthijs Boer 06-15260204 Bengels   

 Janita Mulder 06-51789150    
 
Programma – Weeknummer 38 
 
22 sep ? Fit Boys JO19-1 SC Angelslo JO19-1
#48985 10:45 Scheidsrechter Douwe Visser - (W) ? - (V) ? 
    

19 sep ? Fit Boys JO17-1 HHCombi JO17-1
#5524 18:30 Scheidsrechter ? - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? Smilde'94 JO17-1 Fit Boys JO17-1
#31923 14:30 Scheidsrechter Smilde ‘94 - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? Fit Boys JO17-2 ST Diever-Wapse/BEW JO17-1
#52457 09:00 Scheidsrechter Jan Postema - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? LTC JO15-1 Fit Boys JO15-1
#39708 10:15 Scheidsrechter LTC - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? Fit Boys JO15-2 Noordscheschut JO15-2G
#36312 10:45 Scheidsrechter Joost van het Reve - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? Fit Boys JO13-1 SVV'04 JO13-1
#36397 12:45 Scheidsrechter Andre van Dijken - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? FC Assen JO13-5 Fit Boys JO13-2
#26967 09:00 Scheidsrechter FC Assen - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? ACV JO12-3 Fit Boys JO12-1
#32924 12:00 Scheidsrechter ACV - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? Fit Boys JO11-2 LTC JO11-3
#36122 09:00 Scheidsrechter n.n.b. - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? Staphorst JO9-2 Fit Boys JO9-1
#31382 10:00 Scheidsrechter Staphorst - (W) ? - (V) ? 
    

22 sep ? ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO8-1 Fit Boys JO8-1
#52487 09:00 Scheidsrechter ST Rolder Boys - (W) ? - (V) ? 
 
Programma – Weeknummer 39 
 
29 sep 10:00 #50217 SJO NWVV/Titan JO19-1 Fit Boys JO19-1
29 sep 09:00 #34262 Fit Boys JO17-1 HHCombi JO17-1
29 sep 09:00 #44304 HZVV JO17-5 Fit Boys JO17-2
29 sep 10:45 #46899 Fit Boys JO15-1 Sweel JO15-1G
29 sep 10:00 #49603 KSC JO15-1G Fit Boys JO15-2
29 sep 12:30 #47365 SJO Dalen/DSC JO13-1 Fit Boys JO13-1
29 sep 10:45 #48338 Fit Boys JO13-2 ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO13-2
29 sep 09:00 #30460 Fit Boys JO12-1 Glimmen JO12-2
29 sep 10:30 #28619 Noordscheschut JO11-2G Fit Boys JO11-1
29 sep 09:00 #71302 BSVV JO11-2G Fit Boys JO11-2
29 sep 09:00 #59088 Fit Boys JO9-1 Vitesse'63 JO9-1G
29 sep 09:00 #41198 Fit Boys JO8-1 LTC JO8-3
 
Teams 
 
De redactie heeft nog geen teamindelingen ontvangen. Stuur je teamindeling naar redactie@fitboys.nl. 
Geef daarbij ook de trainers/leiders door met bijhorende telefoonnummers! 
  



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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FIT BOYS – 7 tegen 7 

 

Uitslagen 
 
Rolder Boys 35+1 Fit Boys 35+1 1 - 0 Beilen 35+1 Fit Boys 35+1 1 - 1 
Fit Boys 35+1 VKW 35+1 0 - 4    
 
Programma 
 
28 sep 19:30 VKW 35+1 Fit Boys 35+1
#22247 Sportpark Boerbos (ROLDE) 
   
28 sep 20:00 Fit Boys 35+1 Rolder Boys 35+1
#22209 Sportpark Boerbos (ROLDE) 
    

28 sep 
20:30 

Beilen 35+1 Fit Boys 35+1
#22808 Sportpark Boerbos (ROLDE) 
    

28 sep 19:30 Buinen 45+1 Fit Boys 45+1
#11172 Sportpark De Woerd (BUINEN) 
    

28 sep 
20:30 

Fit Boys 45+1 Beilen 45+1
#11396 Sportpark De Woerd (BUINEN) 
 
Teams 
 
De redactie heeft nog geen teamindelingen ontvangen. Stuur je teamindeling naar redactie@fitboys.nl. 
Geef daarbij ook de trainers/leiders door met bijhorende telefoonnummers! 
 
Zorg jij voor een veilig Fit Boys? Samen zijn we sterker? 
 
Dan hebben we jou keihard nodig! Lees hieronder meer en vul de enquête in! Dat helpt jouw club FIT Boys zeker verder! 
 
FIT Boys organiseerde voor de zomer een eerste sessie in het kader van een veiliger sportklimaat bij FIT Boys voor iedereen.  
Met een groep van 18 personen werden 4 stellingen besproken en kon iedereen zijn of haar input en mening hierover geven. 
Het werd een zeer nuttige avond met waardevolle en soms verrassende uitspraken en opmerkingen. Er is veel gezegd en 
opgeschreven en met deze input kan het bestuur met ondersteuning van de KNVB zeker aan de slag. 
 
Enquête 
Maar we willen van iedereen binnen de vereniging weten hoe ze denken over het (on)veilige sportklimaat binnen FIT Boys. En 
daarvoor is er een e enquête, waarbij je kunt kiezen uit een enquête voor de jeugd, senioren, ouders en vrijwilligers. De 
enquête is anoniem, dat is gewaarborgd, en kost slechts 5 – 10 minuten om in te vullen. Kies degene die voor jou/u van 
toepassing is. Kijk op de website en vul hem in. 
 
Ook zal er woensdag en zaterdag de mogelijkheid zijn  om de enquete in de kantine in te vullen. Er zullen dan 
een of meerdere laptops in de kantine zijn.  
 
We zullen via de trainers en leiders ook aandacht vragen bij de jeugdspelers voor deze enquête en alle jeugdleden vragen de 
enquête wel in te vullen.  
 
Wat gaan we de komende weken/maanden doen? 
 Allereerst rekenen we op jullie medewerking en vragen jullie als leden/vrijwilligers van FIT Boys de enquête in te vullen, 

zodat er heel veel input komt die we allemaal anoniem gaan verwerken en bespreken binnen het Bestuur; 
 Met de uitkomsten gaan we een begin van een protocol opstellen, een protocol waarmee we binnen FIT Boys een veilige 

sportomgeving kunnen creëren en waarborgen; 
 
In de komende periode (Oktober) gaan we de resultaten verwerken.  
 
Graag jullie medewerking hieraan. 
 
Jeugdactiviteit JO19 t/m JO9 
 
Ook dit jaar start de jeugd met een activiteit. De spelers krijgen meer informatie van de trainer / leider, maar hieronder 
alvast een overzicht om in je agenda te noteren. We verwachten dat alle spelers aanwezig zullen zijn. 
 
Op maandag 24 september 2018 19:00 – 20:30 JO19 en JO17 Survival-run in Westerbork 
Op woensdag 26 september 2018 19:00 – 20:00 JO15 en JO13  Levend Stratego bij Ter Horst parkeerplaats 
Op woensdag 26 september 2018 17:45 – 18:45 JO11 en JO9 Levend Stratego bij Ter Horst parkeerplaats 
 
  



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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Vertrouwenspersoon, Plus Seksuele/ongewenste omgangsvormen en Integer gedrag. 
 
Mijn naam is Bart de Vries en ik ben gevraagd of ik vertrouwenspersoon zou willen worden voor de CVV Fit Boys. Gezien alle 
landelijke ontwikkelingen en soms incidenten heeft de KNVB samen met de NOC*NSF een beleid uitgezet om binnen alle 
sportverenigingen in Nederland een plezierig en vooral veilige sportomgeving te creëren. Zoals het altijd al was en hoort te 
zijn. Onderdelen daarvan zijn o.a. commissies van respect, voorlichting campagnes over omgangsvormen enz. 
 
Heel veel clubs zijn gelukkig gewoon goed bezig. Maar er is altijd ruimte voor verbetering en er wordt nog steeds veel geleerd 
en verbeterd. De meeste clubs hebben aanspreekpunten binnen de besturen waar men terecht kan als men ergens mee zit of 
als er problemen zijn. Voor heel veel zaken werkt dit goed en voelen mensen zich serieus genomen. Er zijn soms echter 
zaken waar men in eerste instantie liever niet gelijk mee naar een bestuur of een commissie binnen de club wil gaan. Men wil 
dan misschien liever eens praten met iemand die los van het bestuur staat en onafhankelijk is. Binnen de KNVB en het 
NOC*NSF zijn daar mogelijkheden voor.  Zij hebben aanspreekpunten en ook vertrouwenspersonen daarvoor. De 
telefoonnummers staan ook op de sites van bovengenoemde organisaties. Er werd echter door de KNVB en het NOC*NSF ook 
geconstateerd dat deze afstand voor persoonlijk contact soms te groot is. Om een contact gesprek makkelijker te maken 
kiezen clubs er voor om een vertrouwenspersoon, aanspreekpunt aan te stellen in hun regio. Iemand die bekend is met hun 
vereniging, omgeving, maar er geen directe banden mee heeft. Vandaar dat ik benaderd ben door Fit Boys of ik hier mogelijk 
iets in zou kunnen betekenen. 
 
Mijn naam is Bart de Vries. Ik ben getrouwd met Ria de Vries en heb 3 kinderen. Wij wonen samen nu, met een korte 
onderbreking, al weer zo’n 30 jaar in Beilen. Twee van mijn kinderen hebben in het verleden gevoetbald. Beiden zijn 
begonnen bij de voetbal vereniging Beilen en hebben later de overstap gemaakt naar Fit Boys. 
 
Doordat onze kinderen voetbalden kwamen wij dus als ouders ook regelmatig op de velden en is Ria betrokken geraakt bij de 
CVV Fit Boys.  Eerst allerlei ondersteunende taken bij Beilen en later ook bij Fit Boys, als sportverzorgster al weer 10 jaar  
van het eerste elftal en natuurlijk de rest van de club. Zelf heb ik er voor gekozen om mij alleen maar bezig te houden met 
het supporter wezen van mijn kinderen en heel soms kijken bij het eerste elftal. 
 
Via mijn werk bij justitie ben ik zo’n 17 jaar geleden gevraagd voor de functie van Vertrouwenspersoon en Integriteit 
medewerker. Door de jaren heen is deze functie steeds belangrijker geworden en scholingen en symposiums geven steeds 
meer inhoud en professionaliteit. Je kunt dus wel stellen dat ik redelijk veel ervaring heb op dat gebied en dat ik weet wat ik 
wel en niet mag en wat ik voor de mensen kan betekenen. 
 
Diep in mijn hart hoop ik eigenlijk dat er niet veel mensen van mij, als vertrouwenspersoon, gebruik komen maken. Ik ben er 
namelijk van overtuigd dat de vereniging FIT Boys, als echte familie club er echt alles aan doet om de leden een plezierige en 
veilige sportomgeving te bieden. Mocht het echter toch nog beter kunnen, heeft men het gevoel dat iets niet goed gaat, wil 
men ergens eens over praten of heeft men weet van ……? Ja, dan hoop ik er voor die mensen te kunnen zijn.  
 
Waar mensen werken/sporten gaan helaas ook wel eens dingen niet helemaal goed. Een perfecte wereld bestaat “helaas” nog 
niet. Maar we kunnen er wel met elkaar en dan met name de nadruk op met elkaar, aan werken dat “sport” plezier de 
boventoon voert en dat we trots mogen zijn daar aan mee gewerkt te hebben. Men kan dus ten alle tijde contact met mij 
opnemen als men daar behoefte aan heeft.  Ik kan zeker een luisterend oor zijn en waar mogelijk advies geven. Tel.nr.: 0593 
795074 of email ar.devrieskleine@gmail.com. 
 
Altijd vertrouwelijk. 
Zonder overleg zal dit ook nooit verder komen dan diegene die mij benadert en ondergetekende.  
 
Helaas is hierop 1 uitzondering: 
Als het om een mogelijk strafbaar feit gaat, of een ernstig vermoeden daarvan, dan ben ik als 
vertrouwenspersoon, maar ook diegene die bij mij komt, wettelijk verplicht dit aan de juiste instanties door te 
geven. 
 
Als men precies wil weten wat ik voor iemand kan betekenen en wat ik wel en niet mag kan men op de Fit Boys site gaan 
kijken onder de titel vertrouwenspersoon. Hier staan tevens de telefoonnummers en contactadressen op van de KNVB en het 
NOC*NSF. 
  



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

Koop bij onze 
 adverteerders!
Koop bij onze 
 adverteerders!
Zij steunen óns.Zij steunen óns.
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Contactpersoon zaalvoetbalzaken Willem Siertsema (06-27885174) 

 

ZAALVOETBAL 

Drenthehal KNVB nr. BBBV52U 

 
Uitslagen 
 
Fit Boys 3 Fit Boys 1 6 - 6 Fit Boys 2 Hoogeveen 8 4 - 8 
 
Programma 
 
17 sep 20:00 Zandpol 2 Fit Boys 3
#62612 Scheidsrechter n.n.b. - Veenoord, Sporthal (VEENOORD) 
    

18 sep 
20:00 

Fit Boys 2 Zandpol 1
#60636 Scheidsrechter G.H. (Gerard) Gerdes - Drenthehal (BEILEN) 
    

21 sep 21:50 Hoogeveen 7 Fit Boys 1
#63769 Scheidsrechter n.n.b. - Activum, Sporthal (HOOGEVEEN) 
    

25 sep 
21:00 

Fit Boys 1 Zandpol 2
#61501 Scheidsrechter C.M. (Coen) de Wal - Drenthehal (BEILEN) 
    

28 sep 22:00 Tunas 4 Fit Boys 2
#60706 Scheidsrechter Afgeschermd - Activum, Sporthal (HOOGEVEEN) 
 
Teams 
 
Fit Boys 1 

Mark Lubberts Mark Seubring Arjan Luchies Emiel Ludwig Erik Bos Erik Verbeek 

Jeroen v/d Leur Robbert Dijkema Steven Greveling Marien Damman   

Leider Bert Doornbos 06-28405136 Leider Tristan Haurissa 06-52067653 
 
De redactie heeft nog niet alle teamindelingen ontvangen. Stuur je teamindeling naar redactie@fitboys.nl. 
Geef daarbij ook de trainers/leiders door met bijhorende telefoonnummers! 
 
Jeugdactiviteit JO19 t/m JO9 
 
Ook dit jaar start de jeugd met een activiteit. De spelers krijgen meer informatie van de trainer / leider, maar hieronder 
alvast een overzicht om in je agenda te noteren. We verwachten dat alle spelers aanwezig zullen zijn. 
 
Op maandag 24 september 2018 19:00 – 20:30 JO19 en JO17 Survival-run in Westerbork 
Op woensdag 26 september 2018 19:00 – 20:00 JO15 en JO13  Levend Stratego bij Ter Horst parkeerplaats 
Op woensdag 26 september 2018 17:45 – 18:45 JO11 en JO9 Levend Stratego bij Ter Horst parkeerplaats 
 



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

Škoda

Auto Beilen

ReclameD S

Tiemco Maat
Autoservice

RESTAURANT • BAR • AFHALEN



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



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

Scoor ook, 
koop bij onze  adverteerders!
Scoor ook, 
koop bij onze adverteerders!




