
c l u b b l a d

Hoofdsponsors

GROEN-GEEL

De sub-sponsors en shirtsponsors van FIT BOYS zijn:
Autohopper Beilen
Klussenservice Turkstra 
DS Reclame
JUMBO Mulder
Piccola Roma
Combi Sport
De Heffer

Kroezen Installatie
Restaurant Pala’s
Melk Scoort!
Pearle Opticiens Beilen
AutoFirst Doornbos
Keurslager Grashuis

Co-hoofdsponsor

specialist in 
citroën en  

Škoda

Auto Beilen

ReclameD S

Auto Beilen
Rabobank Assen en Noord-Drenthe
Machinefabriek Van der Velde & Boerhof
Hilberts Bloembollen
Autoservice Tiemco Maat
Sanders Agrarische en Industriële 
    Diensverlening



- 1 - 
 

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

 

Groen / Geel 
JAARGANG 60 

23 september 2020 – nr. 3 

Opgericht 23 augustus 1953 

 
Postadres Tolmaatsweg 2 Website www.fitboys.nl 

 9411 TZ Beilen E-mailadres secretaris@fitboys.nl 

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

 0593-540264 Redactie redactie@fitboys.nl 

  Alarmnummer artsen 0900-1120112 
 

Wedstrijdsecretaris Henk Smit (06-10965784) Sportverzorgster Ria de Vries (06-15876262) 

Wedstrijdsecretaris (jeugd) Ruben Schutten (06-28311518) Kleding- en materiaal Erwin Zomer (06-22959426) 
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter Johan Boer (06-23920255) TC zaken Jan Jonink (06-29210935) 

Secretaris Hilda Hilberts (06-31374366) Activiteiten Marten Oldersma (06-21419171) 

Penningmeester Celena Zantinge (06-11743686) Algemene zaken Andre Koskamp (06-23136459) 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester 
 

Technische commissie 
 

Senioren Jan Jonink (06-29210935) JO19 en JO17 - 

 Jan Willem Kerssies (06-57595195) JO15 en JO12 Gerrie Breider (06-36436950) 

  JO13 en JO11 Erik Weurding (06-83522430) 

  JO7 t/m JO10 Arjan Scheper (06-11867974) 

Algemene ledenvergadering 
 

Elk jaar houden we in oktober onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Ok dit jaar zal deze weer plaatsvinden. Wel onder 
bijzondere omstandigheden. We gaan ervan uit dat dan de Coranarichtlijnen van het RIVM nog steeds van kracht zijn. Dat 
houdt dan in dat het lastig zal worden de leden op de 1,5 m afstand te ontvangen in de kantine. We hebben gezocht naar een 
geschikte locatie waar we deze afstand wel kunnen hanteren en waar we onder goede condities kunnen vergaderen. 
 

De ledenvergadering zal plaatsvinden in de Pauluskerk op donderdag 5 november om 20.00 uur. 
 

Ook in de Pauluskerk werken ze met protocollen. Het is dan ook noodzakelijk dat u/jij  je aanmeld voor deze avond. We 
hebben dan vooraf zicht op het aantal leden dat zal komen en kunnen we iedereen een plaats toewijzen. De aanmelding kan 
vanaf heden bij secretaris@fitboys.nl. 
 

U/jij bent van harte welkom op 5 november 
 

Competitiewedstrijd BSVV 1 tegen FIT Boys 1 - 26 sept 14:30 uur 
 

De Auto Beilen-/DS Reclame-/Autohopper-equipe van trainer/coach Otto Halmingh is de competitie begonnen met een 0 – 2 
verlies thuis tegen OZC. BSVV speelde uit tegen Vitesse’63 en speelde gelijk met 1 – 1 en zag aanvaller Halid Berbic met rood 
vertrekken. Hij is er dus zaterdag 26 september niet bij in de wedstrijd tegen FIT Boys. FIT Boys wil de bekernederlaag van 
29 augustus (0 – 3) rechtzetten, maar moet hopen op een (gedeeltelijke) leegloop van de ziekenboeg. Waarschijnlijk zal 
Matthijs Bonnen weer aansluiten en hopelijk zijn Elwin Dam, Dirk Jan Smelt en Martijn de Vries ook weer fit. Gerald 
Haandrikman is nog niet fit. BSVV zag zijn centrale verdediger stoppen, de centrale middenvelder zit twee weken in opleiding 
en ook hier een blessure voor de linkshalf en dus een schorsing voor de spits. BSVV-trainer Ben Battering zal dus moeten 
puzzelen. Dan kan hij de hand schudden met FIT Boys-trainer Otto Halmingh die in hetzelfde schuitje zit. 
 

BSVV - De ploeg uit Bovensmilde speelde in de voorbereiding 4 oefenwedstrijden. Het verloor van SVZ (2 – 3) en ACV 2 (0 – 
3), speelde gelijk tegen ONR (0 – 0) en won van Asser Boys (4 – 2). In de beker won het van FIT Boys (0 – 3) en Fc Assen (6 
– 3) en de wedstrijd tegen Tynaarlo ging niet door. Topscoorder van de voorbereiding is Kaji Mohammed, hij scoorde 3 keer. 
Halid Berbic is de topscoorder van de competitie met 1 doelpunt, maar hij is er niet bij zaterdag.  
 

cvv FIT Boys - De ploeg uit Beilen kende een wisselende voorbereiding. Van de 3 oefenwedstrijden werd er één keer gelijk 
gespeeld (2 – 2 tegen SV Hoogersmilde) en twee keer verloren (3 – 2 van SJS en 2 – 4 van Raptim. De bekerpoule werd 
geopend met een 0 – 3 verlies tegen competitiegenoot BSVV. Daarna volgde twee keer winst op Tynaarlo (0 – 5) en Fc Assen 
(1 – 2). Topscoorder is Daniël van der West met 3 doelpunten en Stefan Eefting is goede tweede (2 doelpunten). 
 

Historie - Beide ploegen kwamen elkaar tussen 1960 en nu 36 keer tegen. FIT Boys won 16 keer, 8 keer werd het gelijk en 
12 keer won BSVV. Het overall doelsaldo is 55 voor en 42 tegen. Vorig seizoen was de confrontatie nog de seizoenopening en 
toen won FIT Boys met 1 – 0 door een doelpunt van Martijn de Vries. Zoals gezegd in de beker won BSVV 29 augustus met 0 
– 3. De wedstrijden van beide ploegen staan altijd garant voor veel spektakel, dus is deze wedstrijd zeker de moeite van het 
bezoeken waard.  
 

De wedstrijd op het hoofdveld van Sportpark Bovensmilde begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter 
Wim Jagt.  



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

Koop bij onze 
 adverteerders!
Koop bij onze 
 adverteerders!
Zij steunen óns.Zij steunen óns.
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Bestuurslid van dienst – 26 september 2020 
 
JEUGD Jan Jonink SENIOREN Tinus Tamming 

GASTDAME Niet van toepassing KAARTVERKOOP Niet van toepassing 
 
Kantine- en keukendienst 
 
Wanneer je niet beschikbaar bent voor de ingeplande datum dien je zelf voor vervanging te zorgen!  
 
(wo) 23 sep 2020 18:30 – 23:00 – Kantine Peter Doornbos en Maarten de Boer 

(vr) 25 sep 2020 18:30 – 23:00 – Kantine Erwin, Irene en Wim – 7x7 speelavond 

(za) 26 sep 2020 08:00 – 13:00 – Kantine Henk, Edwin Roijinga en Ronald van Waardhuizen 

 
13:00 – 18:00 – Kantine Hilda en José 

12:00 – 18:00 – Keuken Tina – Alleen gehaktballen en panini’s 

(ma) 28 sep 2020 18:30 – 23:00 – Kantine Ab Bening en Arjan Scheper 

(wo) 30 sep 2020 18:30 – 23:00 – Kantine Wim en Ronald Nijwening 

(za) 3 okt 2020 08:00 – 13:00 – Kantine Edwin, Jeroen Ebbinge en Anne Wyrdeman 

 
13:00 – 18:00 – Kantine Ronald en Anja 

12:00 – 18:00 – Keuken Marjan, Roelanda en Ria 

(ma) 5 okt 2020 18:30 – 23:00 – Kantine Edwin Tillema 
 
Activiteitenkalender 
 
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD VOOR WIE? 

(do) 5 nov 2020 Algemene ledenvergadering Pauluskerk 20:00 Iedereen 
 
Van het scheidsrechtersfront 293 (vorige week) 
 
WEL OF GEEN SCHEIDSRECHTER BIJ WEDSTRIJDEN? 
 
De veredelde oefenwedstrijden in de vorm van bekerwedstrijden zitten er op, de competitie kan beginnen! De bal rolt dus 
weer. Zij het met allerlei corona voorwaarden. Het is goed dat de bal weer rolt op het prachtige Noord/West!  
 
We hebben als gezamenlijke scheidsrechterscommissie op gepaste afstand de koppen maar weer es bij elkaar gestoken om te 
kijken hoe we het seizoen 2020-2021 kunnen invullen met scheidsrechters. Het zal geen verrassing zijn dat het weer passen 
en meten wordt. De kans dat er geen clubscheidsrechter “voorradig” is wordt steeds reëler.  
 
Oproepen, zeg maar gerust smeekbedes, om scheidsrechter te worden leveren bijna geen reacties op. Gelukkig is er 
momenteel een groep mensen die wel de verantwoordelijkheid voelt en wekelijks ervoor zorg draagt dat jong en oud kan 
voetballen. Maar…deze groep is onderhevig aan vergrijzing en is in aantal te klein! Is het niet van de gekke dat enkele ruime 
70 plussers elk weekend in de baan (en soms wel 2 keer) moeten! Ook de KNVB heeft eenzelfde probleem met als gevolg dat 
er steeds minder KNVB scheidrechters worden aangesteld en legt dan de fluit bij de verenigingen.  
 
We zullen vanzelfsprekend zoveel mogelijk wedstrijden proberen te voorzien van een scheids, maar wees er als leider op 
voorbereid dat je zelf iets moet regelen of zelf  aan de bak moet. We zien het ook graag anders maar we bereiken het punt 
dat we niet verder willen trekken aan dat dode paard! 
 
De beide verenigingen hebben in competitie: senioren 5 (za) en senioren 7 (zo), junioren groot veld: 13, pupillen half veld: 6 
en pupillen klein veld: 10. Gemiddeld komt het er op neer dat we elk weekend zo ongeveer 15 scheidsrechters nodig zijn om 
de wedstrijden door te kunnen laten gaan.  
 
Beide verenigingen hebben in totaal de beschikking over een 15 tal “groot veld” scheidsrechters, waarvan een aantal als 
“nood aan de man” scheids te boek staan. Deze “nood aan de man” scheidsrechters hebben veelal ook al een andere 
vrijwilligerstaak binnen een van de verenigingen.  Daarbij hebben de “vaste” scheidsen ook wel eens een snipper weekend! 
Dit alles in ogenschouw nemend is het ook van groot belang dat wedstrijdwijzigingen (ander tijdstip, uitstel of 
oefenwedstrijd) zo snel mogelijk worden doorgegeven aan een van de beide coördinatoren!  
  
Nogmaals, we doen ons best om elke week weer de wedstrijden van een scheids te voorzien, maar houd er rekening mee dat 
er achter de wedstrijd ook wel een het woord ‘leider’ kan staan! 
 
Namen de scheidsrechterscommissie: 
Bert Lamberts 06-11306280 
Albert Gerding 06-41104773  
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SENIOREN 

 

 
TEAMS TRAINERS MAANDAG WOENSDAG KLK 

Fit Boys 1 Otto Halmingh (06-51500154) 19:30 – 21:00 uur 19:30 – 21:00 uur 8 

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

Fit Boys 3 n.v.t n.v.t 20:00 – 21:00 uur ? 

Fit Boys 4 n.v.t n.v.t 20:00 – 21:00 uur ? 

ST Beilen / Fit Boys VR1 Rienk van Ewijk (06-48728575) 19:30 – 21:00 uur 19:30 – 21:00 uur ? 

Keeperstrainer Christian Dekens (06-25195810) n.v.t 19:30 – 20:30 uur  
 
Competitie 3e klasse D 
 
Uitslagen Programma 

Fit Boys OZC 0 - 2 26 sep - 14:30 BSVV Fit Boys 

Hoogeveen Hollandscheveld 2 - 0 26 sep - 14:30 FC Klazienaveen Hoogeveen 

CSVC SVN'69 2 - 2 26 sep - 14:30 Hollandscheveld SC Lutten 

Vitesse'63 BSVV 1 - 1 26 sep - 14:30 SVN'69 Nieuwleusen SV 

SC Lutten SCD '83 3 - 1 26 sep - 14:30 SCD '83 Vitesse'63 

Nieuwleusen SV Avereest 1 - 0 26 sep - 14:30 Avereest CSVC 

ZZVV FC Klazienaveen 1 - 2 26 sep - 14:30 OZC ZZVV 
 

 TEAM G P + -  TEAM G P + - 

1. SC Lutten 1 3 3 1 8. BSVV 1 1 1 1 

2. Hoogeveen 1 3 2 0 9. Vitesse'63 1 1 1 1 

3. OZC 1 3 2 0 10. ZZVV 1 0 1 2 

4. FC Klazienaveen 1 3 2 1 11. Avereest 1 0 0 1 

5. Nieuwleusen SV 1 3 1 0 12. SCD '83 1 0 1 3 

6. CSVC 1 1 2 2 13. Fit Boys 1 0 0 2 

7. SVN'69 1 1 2 2 14. Hollandscheveld 1 0 0 2 
 
Uitslagen 
 
WEEK 38 TEAM UITSLAG TEAM
za 19 sep DZOH 3 2 - 2 Fit Boys 2
za 19 sep Fit Boys 0 - 2 OZC
za 19 sep Fit Boys 4 1 - 9 Fit Boys 3
za 19 sep vv Sweel VR1 2 - 1 ST Beilen/Fit Boys VR1
 
Programma 
 
WEEK 39 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 26 sep 14:30 Fit Boys 2 Albert Gerding Hollandscheveld 3
za 26 sep 14:30 Fit Boys 3 Jan Eising BSVV 5
za 26 sep 15:00 S.V. Oosterwolde 4 S.V. Oosterwolde Fit Boys 4
za 26 sep 14:30 BSVV Wim Jagt Fit Boys
za 26 sep 12:45 ST Beilen/Fit Boys VR1 Albert Zuring HZVV VR2
  
WEEK 40 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 3 okt 14:30 CSVC 2 CSVC 2 Fit Boys 2
za 3 okt 14:00 Donkerbroek 3 Donkerbroek Fit Boys 3
za 3 okt 14:30 Fit Boys 4 n.n.b. S.V. Haulerwijk 3
za 3 okt 14:30 Fit Boys n.n.b. FC Klazienaveen
za 3 okt 12:30 Noordscheschut VR1 Noordscheschut ST Beilen/Fit Boys VR1
  



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 

gas - water - sanitair - cv

BOSMA
INSTALLATIE

Hekstraat 7
9411 NE Beilen

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

Van Beelen Beveiliging:

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!
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Fit Boys 1 Auto Beilen / Autohopper / DS Reclame

Niels van der West Thijs Oosting Lars de Boer Martijn de Vries Arjan Keizer Gerald Haandrikman 

Elwin Dam Julian Boom Stefan Eefting Leon Timmerman Renaldo Boom Jako van Faassen 

Dirk Jan Smelt Daniël van der West Mike Jonink Matthijs Bonnen Ruben Oostenbrink Robert Haandrikman 

Trainer Otto Halmingh (06-51500154) Verzorging Ria de Vries (06-15876262) 

Assistent-trainer Tim Seubring (06-15271021) Keepertrainer Christian Dekens (06-25195810) 

Leider Maurits Beuling (06-27460381)   
 

Fit Boys 2 Machinefabriek Boerhof en Van der Velde

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl  

Trainer (ma) Jan Jonink (06-29210935) Leider Marten Oldersma (06-21419171) 

Trainer (wo) Tristan Haurissa (06-52067653)    
 

Fit Boys 3 Pizzaria Ristorante Piccola Roma 

Alfons Pot Andre Koskamp Berry van Driel Gerbrand Jonkers Jarno Beukema Maarten Mennen 

Marijn Stevens Michael Booiman Niek Schutten Rienk van Ewijk Robin Eising Sander Stegehuis 

Wilmer Schuring Ruud Smit Edwin Roijinga Harjan Schutten Joost van het Reve Maarten de Boer 

Sander v/d Woud Raymon Kleine Ronald van Waardhuizen   

Leiders Niek Schutten (06-634690174) Edwin Roijinga (06-53254388)  

 Sander Stegehuis (06-13024770)    
 

Fit Boys 4 Klussenservice Turkstra / Sanders Agrarische- en industriële dienstverlening    

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 
 

ST Beilen / Fit Boys VR1 Jumbo Mulder

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 
 
Van het scheidsrechters front 294 (deze week) 
 
Afgelopen week werd ik gewezen op een aanmelding van een scheidsrechter en wel uit Bolsward! De eerste vraag die bij mij 
opkwam waarom wil een inwoner van Bolsward in Beilen fluiten? Na app contact bleek dat hij regelmatig ’s weekends in 
Beilen te vinden is en fluiten een mooi hobby vindt. Afgelopen zaterdag heeft Rene Broekman een ‘kennismakingsgesprek’ 
gehad met Andre Brons met als gevolg dat hij a.s. zondag gelijk de wedstrijd van Beilen 4 gaat fluiten. Andre, welkom bij het 
Beiler scheidsrechterskorps en veel plezier! 
 
Ook is er een herintreder te bewonderen op de velden, Geert Smit, horende van de bezettingsproblemen, heeft hij de fluit 
weer ter hand genomen en was zaterdag de leidsman bij de derby der derby’s, die alle andere derby’s overbodig maakt: Het 
driede tegen het vierde. 
 
Ondanks de corona perikelen vindt op 7 oktober weer de scheidsrechters cursus plaats in samenwerking met de beide 
middelbare scholen. Alhoewel beide scholen, vanaf de brugklas begint men nu in Beilen een gezamenlijke middelbare school 
onder de naam “Volta”.  
 
Ook dit jaar vindt de 'Week van de Scheidsrechter' weer plaats. Een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van 
waardering voor de arbiter centraal staat. De Week van de Scheidsrechter is van 3 tot en met 11 oktober 2020. Tijdens deze 
week willen we zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle 
inzet. Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten! 
Langs deze weg een oproep aan alle teams om hun scheids van dienst op een originele manier in het zonnetje te zetten! 
 
De spelregels zijn op een klein aantal gebieden ook weer aangepast, hieronder een samenvatting: 
  
 Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voorde beoordeling van 

buitenspel 
 
 Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het ‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een 

duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal 
nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes) 

 
 Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel 
 
 Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een overtreding die een 

veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven 
 
 Een speler die niet de vereiste 4 meter afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen 
 
 Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem terug gekopt of met borst 

teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop 
worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt 

 
Albert Gerding 
06-41104773   



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

Kruisstraat 12-14
Tel. 52 38 28

• Lunchroom
• Broodjeshuis
• Snackbar

„CITY”

Jos Gerding
Bathoorn 6-1, 9411 SE Beilen

Tel. 0593-526380
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
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Het vierde tegen het driede 
 
'Hé Oort, heb je nog gevoetbald?' … 'Wat?' … 'Of je nog gevoetbald hebt?' … 'Tomme.' … 'Te vroeg nog voor grapjes?'  
 
Om des keizers baard betekent dat de wedstrijd nergens om gaat. Dat is natuurlijk in een competitie niet zo, maar zo voelde 
het wel. Het was een wedstrijd die niet gevoetbald hoefde te worden, maar wel moest. Dus dan ga je er maar staan en sta je 
opeens tegenover je trainingsmaten of teamgenoten uit het verleden. Het voelde raar en ik vond het niet leuk. Het was 
onderling gezellig in zekere zin, maar je kunt allebeide alleen maar verliezen. Dus je doet wat je kunt in zo'n situatie, niet 
teveel, niet te weinig. 
  
Dankbaar waren we voor onze scheids Geert, grote dank voor je bereidheid en leiding. Onopvallend edoch aanwezig. 
Gehavend traden we de weide in, Sander was er niet. Deze week mocht hij voor een derde maal vader worden, iedereen 
gezond en wel. Sander zelf was een beetje vermoeid, maar daar komt hij wel overheen. Van harte beste man! Het voordeel 
vandaag was aan onze zijde, hoewel Klaas nog wel de gelijkmaker scoorde met een prachtige kopbal in de bovenhoek uit een 
eveneens perfecte corner van Oort. Leon, z'n zoontje applaudisseerde het uit! 'Dat is mijn papa!' riep hij tegen ieder die het 
horen wilde. Z'n moeder hield haar rustig, zij voorzag wat komen ging. 9-1 kregen ze uiteindelijk op de doppen, geflatteerd 
en ergens toch terecht. Jesse viel helaas voor hen uit, samen met Oort zetten zij ons onder druk achterin. Onze verdediging 
miste Edwin z'n hulp, hij zat met een zweepslag gefrustreerd aan de kant. Toch stonden wij met 3-1 voor bij rust. Sjakie, 
Berry en Michael scoorden koelbloedig bij onze uitbraken. Schepel zei hierover - 'Wij hebben een corner, zij scoren.' Iedereen 
in zijn gezin is trouwens voor de Fc Groningen wist z'n zoontje mij te vertellen. 'Mama ook!' 
 
Des keizers baard. Drie weken terug speelde ik nog met het vierde mee tegen Dwingeloo en nadien zei ik tegen Marcel dat ik 
het altijd lastig vind om in te schatten hoe goed ik m'n best moet doen als ik met een ander elftal mee doe. Diezelfde Oosting 
kwam in de derde helft bij onze tafel om te evalueren. Mooie kerel, bedankt.  
 
Het scoreverloop is mij opgestuurd, dan kunnen we de assists en goals bijhouden (zie onderaan dit verslag). Harjan had een 
pre assist, Memmen scoorde uit een vrije bal, de Boer had Alex in de broekzak en Booiman scoorde z'n tweede uit een mooi 
hakje van Berry. Er zaten fijne aanvallen bij en het scheelt als je zo vaak met en tegen elkaar hebt gevoetbald. Er werd naar 
elkaar omgekeken en je weet wat je van de ander kunt verwachten. Zo riep Oort fantastisch - 'Hé waar zijn jullie allemaal? Je 
bent niet op vakantie!' M'n vader stond weer langs de lijn en merkte op dat ik net zo lief de assist geef als zelf scoor. 'Bij een 
assist hoef ik minder te lopen,' zei ik hem. Sjakie moest op z'n donder krijgen zei hij zelf, zijn inzet mistte precisie. Gelukkig 
kiest hij z'n momenten zorgvuldig en misschien moet hij daar wat meer op vertrouwen. Berry z'n inzet was er eentje om door 
een ringetje te halen, 50 jaar met z'n vrouw getrouwd, een jubileumweekend weg samen, maar toch kwam hij voetballen. 
Bewonderenswaardig! Beertje keepte omdat Joost deze wedstrijd principieel niet wilde voetballen. Je zou het bijna geloven, 
maar voor de goede orde - Joost was helaas geblesseerd. Beertje kreeg een dikke voldoende. De keeper van het vierde zat 
het niet mee, z'n verdedigers gaven hem te veel werk. Hoewel hij één op één een paar keer goed redde. Scheper deed wat 
hij moest doen, helaas kreeg dat weinig erkenning. Zo gaat dat. Snel naar de derde helft. Daar troffen we elkaar zoals we 
wilden. Proost!  
 
0-1 Berry uit assist Sjakie. Klassieke Berry goal. 
1-1 Sanders met het hoofd. 
1-2 Sjakie uit assist Berry. Niek combinatie met Sjakie. Niek gaf voor op Booiman, maar de bal kwam uiteindelijk op de 
achterlijn terecht bij Berry, die hem terug legde op Sjakie. 
1-3 Booiman na een dieptepass van Wilmer. Wilmer ging daarvoor de combinatie aan met Harjan. 
 
Pauze en 1.5m afstand 
 
1-4 Alfons, schoot hem van 100m in het net. 
1-5 Booiman na een hakje van Berry op de 16. 
1-6 Sjakie na assist Wilmer. Beetje draaien en pielen en beheerst in de hoek geschoten. 
1-7 Sjakie. Assist Alfons, met een punter stuurde hij Sjakie weg, die zwengelde om Hessels heen en scoorde. 
1-8 Alfons uit de corner van Sjakie. 
1-9 Memmen, magnifieke vrije bal. 
 
VACATURE: Hoofd Jeugdopleiding 
 
c.v.v. Fit Boys is op zoek naar een Hoofd Jeugdopleiding vanaf het seizoen 2020/2021, verantwoordelijk voor de opleiding 
van trainers en spelers binnen de club. 
 
Functie eisen / kerntaken Hoofd Jeugdopleiding: 
 

 Op- en begeleiden van alle jeugdtrainers; 
 Regelmatig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden; 
 Contact onderhouden met alle TC-leden; 
 … 

 
Fit Boys is een gezellige vereniging waar iedereen welkom is. Met een open blik naar en respect voor haar omgeving en de 
maatschappij is zij een club voor en door haar leden waarbij sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting centraal 
staan. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Jonink (06-29210935) of Jan – Willem Kerssies (06-57595195) 
 
Bent u degene die wij zoeken, stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar de technische commissie, e-mailadres: tc@fitboys.nl  
 
 
 
 
  



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

Asserweg 2A3, 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

Shirtsponsors c.v.v. Fit Boys:

specialist in 
citroën en  

Škoda

Auto Beilen

ReclameD S

Tiemco Maat
Autoservice

RESTAURANT • BAR • AFHALEN

D. Grashuis keurslager
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JUNIOREN / PUPILLEN 

 

 
TEAMS TRAINERS MAANDAG WOENSDAG KLK 

Stuur de trainers en indelingen naar redactie@fitboys.nl  
 
Uitslagen 
 
WEEK 38 TEAM UITSLAG TEAM
za 19 sep vv Stânfries JO11-1 4 - 6 Fit Boys JO11-1
za 19 sep Smilde'94 JO12-1G 11 - 3 Fit Boys JO12-1
za 19 sep Fit Boys JO15-1 4 - 1 Pesse JO15-1
za 19 sep Fit Boys JO15-2 0 - 2 FC Klazienaveen MO15-1
za 19 sep Fit Boys JO17-1 0 - 4 SC Genemuiden JO17-1
wo 16 sep Fit Boys JO19-1 7 - 0 FC Assen JO19-2
za 19 sep Fit Boys JO19-1 10 - 3 Nieuw Buinen JO19-1
 
Programma 
 
WEEK 39 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 26 sep 10:15 Fit Boys JO8-1 leider Fit Boys FC Assen JO8-3
za 26 sep 09:00 Fit Boys JO9-1 leider Fit Boys Hoogeveen JO9-2G
za 26 sep 09:00 Fit Boys JO10-1 leider Fit Boys HZVV JO10-2
za 26 sep 09:00 Fit Boys JO11-1 leider Fit Boys Beilen JO11-1G
za 26 sep 09:00 Fit Boys JO12-1 Johan Boer VKW JO12-2
za 26 sep 10:45 Fit Boys JO13-1 Fedde Boerhof ST Gieten/Eext JO13-1
za 26 sep 09:00 SJO HH'97 JO15-1 SJO HH'97 Fit Boys JO15-1
za 26 sep 08:45 HZVV JO15-3 HZVV Fit Boys JO15-2
za 26 sep 12:30 Olympia'28 JO17-1 Bernard Lodewijk Fit Boys JO17-1
za 26 sep 09:00 Fit Boys JO17-2 Andre van Dijken KSC JO17-1G
za 26 sep 15:00 DZOH JO19-2 DZOH Fit Boys JO19-1
  
WEEK 40 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 3 okt 10:30 KSC JO8-1G KSC Fit Boys JO8-1
za 3 okt 09:00 SJO JVZ JO9-2 SJO JVZ Fit Boys JO9-1
za 3 okt 09:00 SJO HH'97 JO10-1 SJO HH'97 Fit Boys JO10-1
za 3 okt 11:30 Smilde'94 JO11-1 Smilde'94 Fit Boys JO11-1
za 3 okt 10:30 Trinitas JO12-1 Trinitas Fit Boys JO12-1
za 3 okt 11:00 GVAV-Rapiditas JO13-3 GVAV-Rapiditas Fit Boys JO13-1
za 3 okt 09:00 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO15-1G ST SJO WIJC/Vitesse'63 Fit Boys JO15-1
za 3 okt 10:45 Fit Boys JO15-2 n.n.b. Beilen JO15-2G
za 3 okt 10:45 Fit Boys JO17-1 n.n.b. Emmen JO17-1
za 3 okt 15:30 HHCombi JO17-1 HHCombi Fit Boys JO17-2
za 3 okt 12:45 Fit Boys JO19-1 n.n.b. ST Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1
 
Teams 
 
Fit Boys JO19-1 Autofirst Doornbos

Sander Wubs Daan Timmerman Koen Westerhof Erwin Bron David Götz Tim Lutgers 

Wout Bazuin Niels Hepping Jelmer van Dijk Jacco Boelen Jeroen Gunnink Jorn Stahlmecke 

Lars Hilberts Jaron Hulzebosch Jimmy Knoeff Roel Kerssies Ivo van Ewijk  

Trainer Gerard Wubs (06-28427069) Leider Henk-Jan Timmerman (06-46081993) 

  Assistent-leider Jesper Tijdeman (06-37479455) 
 
Stuur de teamindelingen naar redactie@fitboys.nl   



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

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 

Coördinator van 7 tegen 7 teams is Peter Doornbos (06-83592983) 

 
Programma 
 
WEEK 39 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
vr 25 sep 19:30 Fit Boys 35+1 Sportpark De Perkenslag (WESTERBORK) VKW 35+1
vr 25 sep 20:00 Achilles 1894 35+1 Sportpark De Perkenslag (WESTERBORK) Fit Boys 35+1
vr 25 sep 20:30 Fit Boys 35+1 Sportpark De Perkenslag (WESTERBORK) ACV 35+1
vr 25 sep 19:30 Fit Boys 45+1 Sportpark De Roskamp (WITTEVEEN) VKW 45+1
vr 25 sep 20:00 Fit Boys 45+1 Sportpark De Roskamp (WITTEVEEN) LEO (Loon) 45+1
vr 25 sep 20:30 Witteveense Boys'87 45+1 Sportpark De Roskamp (WITTEVEEN) Fit Boys 45+1
vr 25 sep 19:30 Fit Boys 45+2 Sportpark Noordwest (BEILEN) Achilles 1894 45+1
vr 25 sep 20:30 VAKO 45+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) Fit Boys 45+2
vr 25 sep 21:30 Fit Boys 45+2 Sportpark Noordwest (BEILEN) Tynaarlo 45+1
 
WEEK 41 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
vr 9 okt 19:30 Fit Boys 35+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) VKW 35+1
vr 9 okt 20:00 Achilles 1894 35+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) Fit Boys 35+1
vr 9 okt 20:30 Fit Boys 35+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) ACV 35+1
vr 9 okt 19:30 Fit Boys 45+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) LEO (Loon) 45+1
vr 9 okt 20:30 VKW 45+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) Fit Boys 45+1
vr 9 okt 21:30 Fit Boys 45+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) Witteveense Boys'87 45+1
vr 9 okt 19:30 Fit Boys 45+2 Sportpark De Spil Tynaarlo (TYNAARLO) VAKO 45+1
vr 9 okt 20:00 Fit Boys 45+2 Sportpark De Spil Tynaarlo (TYNAARLO) Achilles 1894 45+1
vr 9 okt 20:30 Tynaarlo 45+1 Sportpark De Spil Tynaarlo (TYNAARLO) Fit Boys 45+2
 
Indeling competities 7x7 teams 
 
Fit Boys 35+ 1 Fit Boys 45+ 1 Fit Boys 45+ 2 
Achilles 1894 35+1 LEO (Loon) 45+1 Achilles 1894 45+1 
ACV 35+1 VKW 45+1 Tynaarlo 45+1 
S.V. Hoogersmilde 35+2 Witteveense Boys'87 45+1 VAKO 45+1 
VKW 35+1   
 
Teams 
 
Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 
 
ST Beilen/Fitboys VR1 - Futsal Winsum VR3 
 

Inmiddels is het bekend dat wij weer aan het voetballen zijn in de Drenthehal; de tribunes beginnen alweer aardig vol te 
raken en dat doet ons goed. Deze week 2 wedstrijden tegen Winsum, namelijk dinsdag thuis en vrijdag uit. Elise kon er 
vandaag helaas niet bij zijn, dus vandaag zou Charissa op haar niet-favoriete positie gaan spelen (laatste man). Na weer een 
dramatische warming-up, moest ik onze kleine meid Wieke tot de orde roepen om de rest ook weer scherp te krijgen. 
 

Na een slechte warming-up volgt meestal een matige 1e helft, zo ook vandaag. Veel balverlies en slordige passes maakten 
het een rommelige 1e helft. Gelukkig werd er wel gescoord; na een verre worp van Rianne Z kreeg Sanne de bal in de kluts 
mee en scoorde beheerst de 1-0. Verder kwam er nog een grote kans voor Debora. Charissa dribbelde naar de zijkant en gaf 
strak de bal naar Rianne O, ze stapte over de bal heen en kwam bij Debora, die de bal net aan de verkeerde kant van de paal 
schoot. 
 

In de rust werden de goede dingen en mindere dingen op een rijtje gezet. Charissa kwam elke keer goed in de bal, zodat er 
steeds een meerderheid ontstond, waar we meer mee moesten doen. Dribbelen moest iets onder de bal en niet op de bal en 
verder moesten wij meer doen met de matige keeper bij de tegenpartij. 
 

De 2e helft hadden we het tempo omhoog geschroefd en zetten we de tegenstander meer onder druk, wat resulteerde in 
meer kansen en doelpunten. Als we achterin vast worden gezet, kiezen we vaak voor een lange worp naar onze balvaste spits 
Sanne. Nu hield ze de bal niet vast maar verlengde de bal naar Joanne, die zo alleen voor de keeper kwam en de bal netjes 
onder haar door schoot. De volgende kans ging er volgens de scheidsrechter niet in. Rianne O gaf vanaf rechts de bal voor 
naar Laura, ze bedacht zich niet en haalde vol uit. Via de lat vloog de bal op de metalen buis die het net op zijn plek houdt en 
rolt het veld weer in, het leek daarom dat het ook via de paal had kunnen gebeuren, dus helaas geen goaltje voor Laura 
vandaag. Bij de 3-0 kwam Charissa goed voor de man en speelde de bal naar Sanne. Na een korte draai haalt ze 
verwoestend uit en de bal lag weer in het netje. De 4-0 kwam volledig op de naam van Charissa; wederom kwam ze goed 
voor de man, passeert 2 man en schiet in de verre hoek raak. Inmiddels stroomde het zweet uit iedereen haar poriën en 
werd het een glijpartij. Eén voor één gleden ze uit; zo ook Joanne bij een corner en had de lachers weer eens op de hand. 
De laatste goal kwam op de naam van Rianne O; ze slalomt van rechts naar links door de verdediging en scoorde in de verre 
hoek. Aan het eind van de wedstrijd gaf Sanne nog een lange bal naar Joanne, die uit reflex de bal in hield met haar hand. 
De scheidsrechter twijfelde niet en gaf Joanne een gele kaart. De laatste minuten zat ze dan ook gezellig naast onze vaste 
scorebordbediende Sjakie Kippengaas. Met een prima 2e helft konden wij met een goed gevoel naar de 2e wedstrijd tegen 
Winsum.  



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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Drenthehal KNVB nr. BBBV52U 

 

ZAALVOETBAL 

Contactpersoon zaalvoetbalzaken Willem Siertsema (06-27885174) 

 
Uitslagen 
 
WEEK 38 TEAM UITSLAG TEAM
di 15 sep Fit Boys 1 14 - 4 Hoogeveen 7
di 15 sep Fit Boys 2 4 - 7 ZZVV 2
di 15 sep ST Beilen / Fit Boys VR1 5 - 0 Futsal Winsum VR3
vr 18 sep Futsal Winsum VR3 1 - 11 ST Beilen / Fit Boys VR1
 
Programma 
 
WEEK 39 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
di 22 sep 22:00 Fit Boys 1 Drenthehal (BEILEN) Tunas 5
di 22 sep 21:00 Fit Boys 2 Drenthehal (BEILEN) Beilen 2
di 22 sep 20:00 ST Beilen/Fit Boys VR1 Drenthehal (BEILEN) G.S.F.V. Drs. Vijfje VR5
vr 25 sep 20:00 Tunas 5 Het Activum (HOOGEVEEN) Fit Boys 1
  

WEEK 40 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
di 29 sep 21:00 Fit Boys 1 Drenthehal (BEILEN) Ruinen 1
di 29 sep 22:00 Fit Boys 2 Drenthehal (BEILEN) Smilde'94 2
di 29 sep 20:00 ST Beilen/Fit Boys VR1 Drenthehal (BEILEN) zvv Delfzijl VR1
vr 2 okt 21:00 zvv Delfzijl VR1 (zaal) Bredeschool (DELFZIJL) ST Beilen/Fit Boys VR1 
WEEK 41 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
di 6 okt 22:00 Fit Boys 1 Drenthehal (BEILEN) Ruinerwold 1
di 6 okt 21:00 Fit Boys 2 Drenthehal (BEILEN) ACV 3
di 6 okt 20:00 ST Beilen/Fit Boys VR1 Drenthehal (BEILEN) Exstudiantes Groningen VR3
vr 9 okt 19:00 Exstudiantes Groningen VR3 Kardinge (GRONINGEN) ST Beilen/Fit Boys VR1 
 
Futsal Winsum VR3 - ST Beilen/Fitboys VR 
 
Na de 5-0 winst van dinsdag, was het tijd om met 6 man naar Winsum af te reizen. Vlak voor Winsum blijken flitspalen te 
staan, maar precies waar wisten we niet. Dus om geen risico's te lopen deden we mooi rustig aan. Na een tijdje keken we 
achterom en bleken we een flinke file veroorzaakt te hebben... oeps. Inmiddels aangekomen in Winsum bleek er geen 
scheidsrechter te zijn, dus tijd genoeg om een goede warming-up te doen. Ook haalden we de zwakke punten van de 
tegenpartij erbij en maakten daar een tactiek op. 
 
Nadat de tegenstander een scheidsrechter had geregeld konden we snel beginnen, tenminste dat was de bedoeling. De 
scheids gooide een muntje op de grond voor de toss. Dit muntje had alleen een eigen wil en rolde rustig de hele zaal door om 
na een minuut of 2 eindelijk op de grond te vallen. Vanaf de eerste minuut gaf aanvoerder Wieke gelijk het goede voorbeeld 
door goed druk te zetten op de tegenstander. Sanne was er als de kippen bij en scoorde gelijk de 0-1. De 2-0 was een kopie 
van dinsdag; Charissa kwam weer goed voor de man en stoomde op naar het doel van de tegenpartij, ze gaf de bal een tikkie 
breed en Sanne had binnen 5 minuten haar 2e doelpunt al te pakken. De 0-3 kwam uit een indirecte vrije bal, Joanne gaf de 
bal en tikje en Sanne schoot netjes binnen in de vrije hoek. De 0-4 en 0-5 waren een prooi voor Joanne uit een combinatie 
met Sanne en Charissa. Vlak voor het eind van de 1e helft scoorde Winsum de 5-1 door een-van-richting veranderd schot. 
 
In de rust hebben wij bij gekletst met supporter Ylona en hadden we de corner nog een keer duidelijk uitgelegd, hoe we er 
meer resultaat uit konden halen. 
 
Na 2 minuten in de 2e helft kreeg Charissa de kans om te laten zien hoe je een korte corner nou precies moet nemen. 
Charissa speelt kort op Sanne, Charissa loopt met een mooie boog om Sanne heen en kreeg hem precies in de loop mee 
zodat ze gelijk uit kon halen. Ze twijfelt niet en schiet hem vol in de verre hoek. De 1-7 werd de 4e en laatste goal voor 
Sanne. Laura had het voorbeeld van Charissa gezien en dacht; dat kan ik ook! Op identieke wijze scoorde Laura uit de corner 
de 1-8. De 1-9 en 1-10 werd gemaakt door Joanne, die haar totaal ook op 4 zette deze avond. De laatste goal van deze 
avond was wederom voor Laura, die voor het eerst 2 doelpunten maakte op 1 avond, fantastisch! Na tijd werd er weer een 
drankje gedaan en gingen we met wederom 3 punten naar huis. Op naar de volgende 3! 



Prijssponsors c.v.v. Fit Boys:

Vrienden van

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 Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

Scoor ook, 
koop bij onze 
 adverteerders!

De Hanekampen 1
Beilen
0593 526662

Dagelijks geopenD
van 08.00 -20.00 uur




