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

 

Groen / Geel 
JAARGANG 60 

30 september 2020 – nr. 4 

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) 
 

Kantine sluiting i.v.m. Corona-maatregelen 
 

In verband met de Corona ontwikkelingen heeft het bestuur het volgende besloten. Vanaf zaterdag gaan we tot nader order, 
elke zaterdag, om 13:00 de kantine sluiten. Koffie kan nog wel buiten genuttigd worden. De kantine gaat ook op de maandag 
en woensdag dicht, daarom is het van belang dat de waardevolle spullen mee genomen worden naar het veld. 
 

Het Bestuur 
 
Van het scheidsrechters front 295 
 

Het is september 2025, twee in het verleden vervende clubsupporters zitten gebroederlijk aan de bar bij de nieuwe 
voetbalvereniging in Beilen: GGZ Beilen. De een zegt dat het staat voor Groen-Geel-Zwart, de ander voor Geel-Groen-Zwart. 
Een prima gekozen naam (alhoewel, in combinatie met de betekenis van het woord BEILEN kun je er vraagtekens bij zetten) 
waar je dus alle kanten mee uit kunt. De twee praten zo wat over koetjes en kalfjes, dat het prima toeven is op sportpark 
Noord/West en dat ons sportpark terecht in 2022 het predicaat kreeg van “mooiste sportpark van Drenthe”, over de 
gezamenlijke middelbare school Volta welke momenteel het vijf jarig bestaan viert, over het feit dat ze nu beide in 1 kantine 
zitten en dat dat allemaal wel meevalt en ze praten over het jaar 2020, een jaar die ze liever vergeten. Wat een gedoe met 
die corona was dat toen. Een half jaar niet voetballen, FIT Boys kwam toen goed weg dat seizoen. En wat een gedoe toen in 
de kantines en kleedkamers met looplijnen waar menigeen zich niet aan hield, deuren waar je niet door heen mocht, kantine 
gesloten. Dat was toen nog wel een dingetje, de ene kantine gesloten en de andere gewoon open. Gelukkig hebben ze 
destijds besloten om elkaars kantine te gaan gebruiken om op die manier genoeg ruimte te creëren voor de anderhalve meter 
maatregel. Tja en toen is de samenwerking in een stroomversnelling gekomen. “Hadden ze veel eerder moeten doen” zegt de 
ene, de andere mist toch wel z’n eigen vereniging van vroeger. Ach zeggen ze bijna in koor “gaat goed toch zo”. Tot zover 
een blik in de toekomst… 
 

Zal in 2025 de fusie een feit zijn? Het valt te bezien. Na een informatie ronde van enkele enthousiastelingen is het 
oorverdovend stil geworden. 
  

Er zijn positieve ontwikkelingen te melden aangaande de arbitrage op Noord/West, enkele oud (ex) scheidsrechters hebben 
de fluit uit het vet gehaald en worden weer actief. Een hele goede ontwikkeling! Een spreekwoord zegt: beter mee verlegen 
dan om verlegen. Met nadere woorden: Who’s Next? 
  

De VAR maakt overuren, vooral wel of geen hands is in de TV uitzendingen met deskundigen meer dan eens onderwerp van 
gesprek. Wat was men blij destijds met de invoering, het zou allemaal een stuk duidelijker en eerlijker worden. Dat is ook wel 
zo maar de interpretatie van de spelregels door de scheids (of VAR) blijft en die is door geen computerprogramma te 
vervangen.  
 

Komende week nog niet maar de week erop is het weer de week van de scheidsrechter. Geef als team even wat extra 
aandacht aan de leidsmannen en vrouwen van dienst, hebben ze wel verdiend! Tijdens de week van de scheidsrechter is er 
ook weer de jaarlijkse scheidsrechters cursus, nu dus in samenwerking met Volta, de nieuwe middelbare school in Beilen. Ijs 
en corona dienende vindt het plaats op woensdag 7 oktober a.s.! Aanvang 11.00 uur.  
 

Albert Gerding 
06-41104773  



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 – 3 oktober 2020 
 
JEUGD Johan Boer SENIOREN Carl Nortier en Jan Koster 

GASTDAME Jannie Oostland KAARTVERKOOP ? 
 
Kantine- en keukendienst 
 
Wanneer je niet beschikbaar bent voor de ingeplande datum dien je zelf voor vervanging te zorgen!  
 
(wo) 30 sep 2020 18:30 – 23:00 – Kantine 

KANTINE GESLOTEN 
(za) 3 okt 2020 08:00 – 13:00 – Kantine 

 
13:00 – 18:00 – Kantine 

12:00 – 18:00 – Keuken 
 
Activiteitenkalender 
 
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD VOOR WIE? 

(do) 5 nov 2020 Algemene ledenvergadering Pauluskerk 20:00 Iedereen 
 
Het Driede tegen BSVV 
 
Japie maakte mij bang voor de wedstrijd, dat ik meer dan 60% m'n best moest doen. Dat idee schuwde ik. Hij had verhalen 
gehoord en vertelde deze door en 'zo worden halve waarheden heel' zei Streetwise Joost. 
 
In de kleedkamer zei Wilmer dat hij beter eerst z'n lenzen in had kunnen doen en daarna z'n handen met tijgerbalsem in had 
kunnen smeren. Andersom bleek geen fijn gevoel. 'Oh ja,' dacht ik... Daar stond ik met m'n handen vol tijgerbalsem en de 
urgentie voor de grote boodschap. Toch ga je dan hé. Misschien heeft Johnny Cash naar aanleiding hiervan z'n nummer Cry 
Cry Cry geschreven! ' werd er benoemd. 'Ja of het nummer Hurt,' zei iemand. Het verbaasde mij dat de jonkies op de hoogte 
waren van z'n oeuvre. 
 
De sfeer was mooi en werd alleen maar mooier toen Marijn het woord nam na de wedstrijdbespreking. 'Mannen, ik mag dan 
klein van stuk zijn, maar wat ben ik gezegend met grote ballen! COHONES. Ik heb weer raak mogen schieten, het is ons 
gegund, we verwachten een tweede.' Wat een mooi nieuws, de rest van de dag stond in zijn teken.  
 
De eerste twintig minuten waren onwerkelijk. Je hebt wel eens dingen in gedachten. Zus en zo zou het moeten, maar het 
lukte ditmaal ook! Vijf nul stonden we voor binnen twintig minuten. Terwijl zij de eerste kansen hadden gehad. We bleven 
rustig en iedereen voetbalde naar z'n eigen kwaliteiten. Maarten schakelde z'n man uit, Beer stond de eerste helft 
verdienstelijk op de goal, Rienk deed op linkshalf ook wat hij moest doen en Robin was de beste ausputzer die je kon wensen. 
Overal was hij en dat was rustgevend. Als je kunt bouwen op je verdediging, dan maak je je geen zorgen. Jarno was ook op 
z'n plek en hoewel een stille kracht, hij deed het fantastisch. Ik mocht in de spits staan en observeerde ieder z'n rol. Dat was 
heel fijn om te zien. BSVV roemen wij om hun spel. Ze bleven kalm en speelden hun partij. Ze waren een prettige 
tegenstander. Geen schopperij waartoe andere teams zich bij zo'n achterstand beroepen. Nee, wijsheid en zelfkennis 
regeerden. Bedank jullie wel! Oprecht. Na twintig minuten kwam Koskamp aanzetten aan de zijlijn en toen werd er niet meer 
gescoord. Al het mooie van de eerste helft had hij gemist. Marijn die z'n roze wolk verzilverde met twee goeie goals, z'n vrije 
bal was formidabel. 'Jammer dat niemand die zag,' zei hij tegen z'n vriendin. Tja, vrouw en kind lagen toen op bed. Gelijk 
hadden ze. 
  
Berry zou zomaar man van de wedstrijd kunnen zijn. Verdedigend sterk, aanvallend aanwezig. Automatismen worden op de 
training geoefend en vandaag zochten we elkaar ook. Heel fijn zo'n man achter de spitsen. Memmen scoorde de vijf nul op 
een assist van Marijn, hij loopt één op één. Marijn z'n wolk was verzadigd, wissel.  
 
Toch wil ik niet voorbij gaan aan m'n eerste goal, hoezeer bescheidenheid de mens ook siert. Ik heb de opdracht om 
zakelijke/degelijke goals te maken. Edwin plaatste mij een seizoen geleden van laatste man naar de spits met die opdracht. 
Degelijk zijn en daarna spelen. Als ik voor de goal verschijn, hoor ik zijn stem in m'n hoofd. 'Degelijk!' of '80%' zegt die stem 
dan. Maar m'n voeten doen wel eens wat anders, dat zijn ze gewend. Zo doemde ik op rechts op, de zestien in, de keeper 
kwam uit en ik wist al wat m'n voeten wilden - een stiftje. 'Maar dat moet dan wel goed gaan, anders krijg ik op m'n donder.' 
Gelukkig luisterden m'n voeten, zo in de verre hoek. Joepie. Mooie goal, excuus, geen degelijke.  
 
Berry kon uiteraard niet achterblijven en in de tweede helft lobde hij de bal op één vierkante meter drie keer over een 
verschillende tegenstander en tikte toen de bal binnen. 'Berry scoort via carambole,' noteerde Marijn aan de zijlijn. Maarten 
de B kreeg het vanaf toen ook op de heupen en begon zelfs hakjes te doen! Iedereen was vandaag top, Robin en Wilmer 
speelden een dijk van een wedstrijd. Wilmer kon wel janken, maar dat kwam helaas door z'n springers knie. Wissel. Robin 
scoorde met een panna, helaas was dat in eigen goal, wissel. Jarno keepte de tweede helft en deed dat fantastisch! Een ieder 
stond verbaasd te kijken naar z'n talent. Hij beulde LOS als Harrie Doornbos en ving hem ook nog. Maar eigenlijk wist 
iedereen, de tweede helft was de BOEM BOEM BOOIMAN SHOW. Z'n fans inclusief trouwe viervoeter zaten er klaar voor aan 
de zijlijn. Michael ploegde, sjouwde en scoorde (assist Berry)! Hij schoot even later machtig tegen de lat. In een volgende 
actie eiste hij een penalty op, maar omdat de overtreding die daaraan vooraf ging buiten de zestien begon, had de scheids 
geen penal mogen geven (aldus Streetwise Joost). Dat wist Michael en daarom schoot hij sportief op de handen van de 
keeper. Zijn grote hart gunde de mannen uit Bovensmilde ook nog een kans, daar was Robin het dus mee eens en 8-1 werd 
de eindstand.  
 
De derde helft toonde de uitstekende samenwerking tussen de beide verenigingen. Ons bestuur had overlegt dat Beilen de 
kantine wel los mocht doen en dat wij de onze zouden sluiten. Tja, wat is wijsheid. Moi!  
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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 

BSVV Fit Boys 4 - 1 3 okt - 14:30 Fit Boys FC Klazienaveen 

FC Klazienaveen Hoogeveen 1 - 2 3 okt - 14:30 Hoogeveen SVN'69 

Hollandscheveld SC Lutten 5 - 3 3 okt - 14:30 CSVC Nieuwleusen SV 

SVN'69 Nieuwleusen SV 0 - 3 3 okt - 14:30 Vitesse'63 Hollandscheveld 

SCD '83 Vitesse'63 3 - 3 3 okt - 14:30 OZC SCD '83 

Avereest CSVC 2 - 1 3 okt - 14:30 SC Lutten Avereest 

OZC ZZVV AFG 3 okt - 15:00 ZZVV BSVV 
 

 TEAM G P + -  TEAM G P + - 

1. Nieuwleusen SV 2 6 4 0 8. Avereest 2 3 2 2 

2. Hoogeveen 2 6 4 1 9. Vitesse'63 2 2 4 4 

3. BSVV 2 4 5 2 10. CSVC 2 1 3 4 

4. OZC 1 3 2 0 11. SCD '83 2 1 4 6 

5. SC Lutten 2 3 6 6 12. SVN'69 2 1 2 5 

6. Hollandscheveld 2 3 5 5 13. ZZVV 1 0 1 2 

7. FC Klazienaveen 2 3 3 3 14. Fit Boys 2 0 1 6 
 
Uitslagen 
 
za 26 sep BSVV 4 - 1 Fit Boys
za 26 sep Fit Boys 2 1 - 0 Hollandscheveld 3
za 26 sep Fit Boys 3 8 - 1 BSVV 5
za 26 sep S.V. Oosterwolde 4 0 - 4 Fit Boys 4
 
Programma 
 
WEEK 40 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 3 okt 14:30 Fit Boys Jaap Woering FC Klazienaveen
za 3 okt 14:30 CSVC 2 Roy Hovenkamp Fit Boys 2
za 3 okt 14:00 Donkerbroek 3 Donkerbroek Fit Boys 3
za 3 okt 14:30 Fit Boys 4 Johan Schutten S.V. Haulerwijk 3
za 3 okt 12:30 Noordscheschut VR1 Noordscheschut ST Beilen/Fit Boys VR1
  
WEEK 41 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 10 okt 14:30 SCD '83 SCD '83 Fit Boys
za 10 okt 14:30 Fit Boys 2 n.n.b. Elim 2
za 10 okt 14:30 Fit Boys 3 n.n.b. ACV 10
za 10 okt 14:30 Een 1 Een 1 Fit Boys 4
za 10 okt 12:45 ST Beilen/Fit Boys VR1 n.n.b. De Weide VR2
 
  



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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Competitiewedstrijd FIT Boys 1 tegen FC Klazienaveen - 3 okt 14:30 uur 
 

De Auto Beilen-/DS Reclame-/Autohopper-equipe van trainer/coach Otto Halmingh is de competitie begonnen met twee 
nederlagen, 0 – 2 verlies thuis tegen OZC en 4 – 1 uit tegen BSVV. Fc Klazienaveen begon nog met winst uit tegen ZZVV (1 – 
2), maar verloor afgelopen zaterdag thuis met 1 – 2 van Hoogeveen. FIT Boys ziet de ziekenboeg weer enigszins leeglopen, 
alleen Dirk Jan Smelt en Gerald Haandrikman zijn nog niet wedstrijdfit. Fc Klazienaveen wil hogerop dit seizoen en dus 
meedoen om het kampioenschap. Ze trainen 3 keer in de week en dus kan FIT Boys een goed voorbereid Klazienaveen 
verwachten. 
 

Klazienaveen 
De ploeg van trainer Patrick Beek speelde in de voorbereiding 4 oefenwedstrijden. Het won van Zwartemeerse Boys (0 – 1), 
HOC (4 – 0) en Elim (1 – 5) en verloor van Drenthina (1 – 5). In de beker won het van SVBO (3- – 1) en Erica’85 (0 – 11) en 
verloor het van NWVV (1 – 2) en zo bekerde NWVV door. Topscoorder van de voorbereiding is Nick van der Sleen (5 
doelpunten) en hij is ook de topscoorder van de competitie aan Klazienaveen-kant (2 doelpunten). 
 

cvv FIT Boys 
De ploeg uit Beilen kende een wisselvallige 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 van de voorbereiding is Daniël van der West met 3 doelpunten en Stefan Eefting is de topscoorder in de 
competitie (1 doelpunt). 
 

Historie 
Beide ploegen kwamen elkaar tussen 2000 en nu 13 keer tegen, tussen 2000 en 2012 was het nog Klazienaveen en vanaf 
2019 Fc Klazienaveen. FIT Boys won 2 keer, 3 keer werd het gelijk en 8 keer won Fc Klazienaveen. Het overall doelsaldo is 15 
voor en 30 tegen. Vorig seizoen op 23 november won Klazienaveen in Beilen met 1 – 4. Doelpunt FIT Boys: Matthijs Bonnen. 
 

De wedstrijd op Sportpark Noord-West begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jaap Woering. 
Tegenstander Klazienaveen, scheidsrechter Woering en het publiek wensen wij veel plezier toe vanmiddag.  
 
FIT Boys maakt gelijkmaker niet, BSVV beslist derby in voordeel 
 

Deze zaterdagmiddag reisde de Auto Beilen-/DS Reclame-/Autohopper-equipe van trainer/coach Otto Halmingh naar 
Bovensmilde voor de Midden Drenthe-derby tegen BSVV. De eerste helft had FIT Boys een engeltje op de lat en een 
uitmuntende keeper, maar de doelpunten voor een sterker BSVV vielen toch. De wedstrijd was nog maar amper begonnen, of 
de bal lag voor BSVV al op de stip. Matthijs Bonnen maakte een sliding in de zestien en hoewel hij de speler amper/niet 
raakte, ging deze slim en gewillig naar de grond. Scheidsrechter Jagt zag er een penalty in. De BSVV-speler plaatste de bal 
prima laag in de linkerbenedenhoek, maar FIT Boys-keeper Niels van der West tikte de bal met een katachtige reflex uit de 
benedenhoek. Even later verdween een inzet van BSVV op de paal en kroop FIT Boys dus door het oog van de naald. In de 
16e minuut was het dan toch raak. Jordy de Groot strafte een fout achterin genadeloos af (1 – 0). Hoewel BSVV de 
bovenliggende partij was, draaide FIT Boys in de loop van de 1e helft de verhoudingen toch om door gewaagd één-op-één te 
gaan spelen. Er kwam meer druk op de BSVV-verdediging en er kwamen ook kansen maar geen doelpunten. Op slag van rust 
werd er achterin bij FIT Boys weer niet opgelet en scoorde Himem Mohammed de 2 – 0 (42e minuut). Dat was de ruststand. 
 

De 2e helft bleven Ruben Oostenbrink en Renaldo Boom achter in de kleedkamer en vielen Daniël van der West en Lars 
Hilberts in. FIT Boys bleef één-op-één spelen en had met de rappe Thijs Oosting op de linksback een slot op de deur. Hij liep 
alle gaten dicht. En FIT Boys wist ook nu weer kansen te creëren, maar het afwerken wilde niet lukken. Toen Stefan Eefting 
er in de 62e minuut dan toch in slaagde om na een prima aanval de 2 – 1 te maken, was dit het sein voor FIT Boys om er 
nog een tandje bij te doen. Elwin Dam kwam Leon Timmerman nog vervangen en FIT Boys leek door te drukken voor de 2 – 
2. BSVV counterde er lustig op los en kreeg mogelijkheden, maar zoals gezegd liep Thijs Oosting alle gaten dicht. 
Kantelmoment was de 78e minuut toen FIT Boys andermaal achterin een fout maakte en Jordy de Groot wist wel raad met dit 
cadeautje (3 – 1). Net toen FIT Boys er nog een slotoffensief uit wilde persen, lag de bal 2 minuten later alweer achter FIT 
Boys-keeper Niels van der West. 4 – 1, doelpuntenmaker Himem Mohammed en de wedstrijd was beslist. FIT Boys gaf het op 
en BSVV had de score ook nog hoger kunnen laten uitvallen, maar was in de afwerking niet meer scherp. De 3 punten bleven 
in Bovensmilde en FIT Boys moet zich snel herpakken om zo dit seizoen de eerste punten te gaan pakken. 
 

Zaterdag 3 oktober speelt FIT Boys om 14:30 uur thuis op Sportpark Noord-West tegen Klazienaveen. BSVV gaat op bezoek 
bij ZZVV.  
 
Fit Boys doet mee met De Grote Club Actie  
 

Door het Corona virus zijn er dit jaar een aantal acties niet door gegaan. Mooie acties die een belangrijke aanvulling zijn in de 
clubkas! Denk hierbij aan de Geranium-/stroopwafel actie, de TT actie, maar natuurlijk ook de kantine omzet die een stuk 
lager is. 
 

Om dit jaar toch nog een mooie actie te houden, doen we dit jaar mee met De Grote Clubactie. 
 

80% gaat naar de club! 
 

Jaarlijks doen ruim 5.000 verenigingen mee met de Grote Clubactie en in totaal halen zij zo’n € 9 miljoen op voor het 
Nederlandse verenigingsleven. Groot, klein, sport of cultuur, alle soorten verenigingen kunnen extra geld ophalen door loten 
te verkopen. Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de clubkast gaat. 
 

Koop hier je lot of scan de code 
 

    



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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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 (06-34690174) Edwin Roijinga (06-53254388)  

 Sander Stegehuis (06-13024770)    
 

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

Maurits v/d Hoest Alexander de Jonge Ronald Nijwening Sebastiaan Ploeg Jeroen Ribberink Lucas Ribberink 

Arjan Schepel Bert Westerhof Klaas Sanders Jeroen Ebbinge Michel Lindemulder Arjan Scheper 

Jesse Lageveen Berjon Groenink Remco Oort Mark Hessels Anne Wyrdeman  

Leiders Erwin Zomer (06-22959426) Leiders Arjan Schepel (06-52021890) 
 

ST Beilen / Fit Boys VR1 Jumbo Mulder

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl  
 
Contributie seizoen 2020-2021 
 
Graag willen wij u informeren over de contributie voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Hiermee geven wij graag een 
indicatieve datum wanneer de incasso’s voor de kwartaalcontributie zullen plaatsvinden. Wilt u er voor zorgen dat er op deze 
datum voldoende saldo op uw rekening staat zodat extra kosten voor de vereniging vermeden kunnen worden? 
 
Contributie kwartaal 1   25 september 2020 
Contributie kwartaal 2   5 januari 2021 
Contributie kwartaal 3   25 maart 2021  
Contributie kwartaal 4   25 juni 2021 
Incasso Vrienden van Fit Boys  31 januari 2021 
 
Indien het niet mogelijk is om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven wil ik u verzoeken de 
contributie zelf over te maken naar NL91 RABO 0306 5009 57 t.n.v. Chr. Voetbalver. Fit-Boys en contact met ons op te 
nemen. Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd wil ik u verzoeken een nieuwe machtiging aan onze ledenadministratie 
te verstrekken (ledenadministratie@fitboys.nl).  
 
Beëindiging lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 31 juni. Opzeggen kan alleen per geheel seizoen en dient schriftelijk vóór ingang van 
het nieuwe seizoen plaats te vinden. Anders zal de contributie voor het gehele seizoen worden geïncasseerd. Opzegging kan 
per email naar ledenadministratie@fitboys.nl of per brief naar Nijland 8, 9412 AC Beilen.  
 
Minima 
Voor gezinnen met een laag inkomen kan sport soms een zware belasting zijn. De gemeente Midden-Drenthe heeft hiervoor 
de sportbon. Hiermee komt de gemeente tegemoet (vaak geheel dekkend) voor de contributie. Om te weten of u hiervoor in 
aanmerking komt kunt u kijken op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem contact op met één van de medewerkers van 
de Gemeentewinkel via (0593) 5392 22.  
 
 
 
  



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 

 

 
Uitslagen 
 
WEEK 39 TEAM UITSLAG TEAM
za 26 sep Fit Boys JO11-1 0 - 4 Beilen JO11-1G
za 26 sep Fit Boys JO12-1 4 - 1 VKW JO12-2
za 26 sep Fit Boys JO13-1 3 - 2 ST Gieten/Eext JO13-1
za 26 sep SJO HH'97 JO15-1 4 - 6 Fit Boys JO15-1
za 26 sep Olympia'28 JO17-1 1 - 1 Fit Boys JO17-1
za 26 sep Fit Boys JO17-2 0 - 2 KSC JO17-1G
za 26 sep DZOH JO19-2 AFG Fit Boys JO19-1
 
Programma 
 
WEEK 40 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 3 okt 10:30 KSC JO8-1G KSC JO8-1G Fit Boys JO8-1
za 3 okt 09:00 SJO JVZ JO9-2 SJO JVZ JO9-2 Fit Boys JO9-1
za 3 okt 10:15 SJO HH'97 JO10-1 SJO HH'97 JO10-1 Fit Boys JO10-1
za 3 okt 11:30 Smilde'94 JO11-1 Smilde'94 JO11-1 Fit Boys JO11-1
za 3 okt 10:30 Trinitas JO12-1 Trinitas JO12-1 Fit Boys JO12-1
za 3 okt 11:00 GVAV-Rapiditas JO13-3 GVAV-Rapiditas JO13-3 Fit Boys JO13-1
za 3 okt 09:00 ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO15-1G ST SJO WIJC/Vitesse'63 JO15 Fit Boys JO15-1
za 3 okt 10:45 Fit Boys JO15-2 Albert Zuring Beilen JO15-2G
za 3 okt 10:45 Fit Boys JO17-1 Joost van het Reve Emmen JO17-1
za 3 okt 15:30 HHCombi JO17-1 HHCombi JO17-1 Fit Boys JO17-2
za 3 okt 12:45 Fit Boys JO19-1 Albert Gerding ST Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1
  
WEEK 41 TIJD TEAM SCHEIDSRECHTER TEAM
za 10 okt 10:45 Fit Boys JO13-1 n.n.b. Wildervank JO13-1G
za 10 okt 09:00 Fit Boys JO15-1 n.n.b. HHCombi JO15-1
za 10 okt 10:30 SJO JVZ JO15-3 SJO JVZ JO15-3 Fit Boys JO15-2
za 10 okt 10:30 SJO JVZ JO17-1 SJO JVZ JO17-1 Fit Boys JO17-1
za 10 okt 09:00 Fit Boys JO17-2 n.n.b. SVBO JO17-2
za 10 okt 12:30 HZVV JO19-2 HZVV JO19-2 Fit Boys JO19-1
 
Teamindeling 
 
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) 
 
Overige teamindeling nog niet ontvangen. Stuur de teamindeling 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) 

 
Uitslagen 
 
WEEK 39 TEAM UITSLAG TEAM
vr 25 sep Fit Boys 35+1 2 - 1 VKW 35+1
vr 25 sep Fit Boys 35+1 0 - 1 ACV 35+1
vr 25 sep Fit Boys 45+1 0 - 2 VKW 45+1
vr 25 sep Fit Boys 45+1 2 - 1 LEO (Loon) 45+1
vr 25 sep Witteveense Boys'87 45+1 0 - 0 Fit Boys 45+1
vr 25 sep VAKO 45+1 0 - 1 Fit Boys 45+2
vr 25 sep Fit Boys 45+2 0 - 1 Tynaarlo 45+1
 
Programma 
 
WEEK 41 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
vr 9 okt 19:30 Fit Boys 35+1 Sportpark Noordwest (BEILEN) VKW 35+1
vr 9 okt 20:30 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 20:30 Tynaarlo 45+1 Sportpark De Spil Tynaarlo (TYNAARLO) Fit Boys 45+2
 
Teams 
 
Fit Boys 35+ Heren 1 Kroezen Montage

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 

Leider     
 

Fit Boys 45+ Heren 1 Restaurant Pala's

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 

Leider     
 

Fit Boys 45+ Heren 2 Fysio Centrum

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 

Leiders     
 

ST Beilen / Fit Boys VR1 Jumbo Mulder

Martina Boer Annelotte Hillhorst Mariska van Dijken Celena Zantinge Marianne Brockhus-Verwaijen 

Rianda Wendeling Nikki Dekker Marieke Reinders Milou Ottink Melany Oldersma-de Vries 

Astrid Snijder Michelle Visser-Veltman Ingrid Kuper-Onding  

Leider Mariska van Dijken (06-55575012)   
 

ST Beilen / Fit Boys VR2 Jumbo Mulder

Stuur de teamindeling naar redactie@fitboys.nl 
  



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 39 TEAM UITSLAG TEAM
di 22 sep Fit Boys 1 10 - 2 Tunas 5
di 22 sep Fit Boys 2 3 - 3 Beilen 2
di 22 sep ST Beilen/Fit Boys VR1 4 - 3 G.S.F.V. Drs. Vijfje VR5
vr 25 sep Tunas 5 4 - 5 Fit Boys 1
 
Programma 
 
WEEK 40 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
di 29 sep 20:00 ST Beilen/Fit Boys VR1 Drenthehal (BEILEN) zvv Delfzijl VR1
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
vr 2 okt 21:00 zvv Delfzijl VR1 Bredeschool (DELFZIJL) ST Beilen/Fit Boys VR1
  
WEEK 41 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
di 6 okt 20:00 ST Beilen/Fit Boys VR1 Drenthehal (BEILEN) Exstudiantes Groningen VR3
di 6 okt 21:00 Fit Boys 2 Drenthehal (BEILEN) ACV 3
di 6 okt 22:00 Fit Boys 1 Drenthehal (BEILEN) Ruinerwold 1
vr 9 okt 19:00 Exstudiantes Groningen VR3 Kardinge (GRONINGEN) ST Beilen/Fit Boys VR1
  
WEEK 42 TIJD TEAM ACCOMMODATIE TEAM
di 13 okt 20:00 Fit Boys 2 Drenthehal (BEILEN) zvv Borger 3
vr 16 okt 20:30 Ruinerwold 1 Buddingehof (RUINERWLD) Fit Boys 1
 
ST Beilen/Fitboys VR1 - Drs Vijfje VR5  
 
Onze 5e wedstrijd van het seizoen speelden wij weer thuis onder leiding van meneer Zomer. Drie keer achter elkaar floot hij 
ons, wat nog nooit eerder was voorgekomen in zijn rijke carrière als scheidsrechter.  
 
Vandaag was Sanne geblesseerd, dus we waren met 8 spelers en een extra coach op de bank.  
 
De bedoeling van vandaag was druk zetten op de tegenstander en van daaruit, uit snelle combinaties, doelpunten proberen te 
maken.  Het druk zetten ging vandaag best goed, waaruit onze eerste goal dan ook gemaakt werd. Door goed druk zetten 
kregen wij een intrap rond de middenlijn. Elise kwam als spits de bal halen en draaide goed open zodat ze ruimte kreeg om 
van een meter of 20 te schieten. Met een strakke schuiver in de hoek, verschanste Elise de keeper en kon de 1-0 genoteerd 
worden door onze scorebordbediendes Niek en Sjakie. 
 
Door goed jagen bleven we veel balbezit hebben. Alleen doordat we zelf druk aan de bal bleven, gaven we de bal net zo hard 
weer terug aan de tegenstander. Doordat we een aantal keer uit positie liepen, kwamen er binnen een paar minuten 2 
doelpunten om onze oren vliegen. Dit hadden we nog niet eerder meegemaakt en we begonnen ook paniekerig te voetballen. 
Door goed verdedigend werk van de snelle Charissa bleven we op een 1-2 staan en was er nog alles mogelijk.  
 
In de rust werd aangegeven dat er veel balverlies was, doordat er moeilijk werd gevoetbald. Het is natuurlijk heel leuk voor 
het publiek om met rondjes draaien je tegenstander voorbij te gaan, maar als het één van de 10 keer lukt, dan is het 
misschien niet zo handig.  
 
De 2e helft begon en we kwamen wat meer onder druk te staan. Wieke speelde verdedigend misschien wel één van haar 
beste wedstrijden ooit, door constant op de goede plek te staan en de tegenstander voor de voeten te lopen.  Ook Debora en 
Rianne werkten zich te pletter door constant om te schakelen. Halverwege de 2e helft konden we weer even juichen. We 
kregen een vrije bal op 25 meter en Elise bedacht zich niet en schoot haar 2e van de avond binnen. 
 
De 3-2 werd ook een prooi voor Elise. Door een goede combinatie tussen Laura en Elise, mocht Elise de bal binnen tikken. 
Het gevoel dat we aan het winnen waren was voor korte duur. Terwijl wij van binnen alweer een feestje aan het vieren waren 
in ons hoofd, lag de 3-3 er na een counter alweer in. Minuten gingen voorbij en onze keeper Rianne hield ons met een aantal 
knappe reddingen in de wedstrijd. De laatste minuut was al in zicht. Omzettingen werden gedaan en we speelden alles of 
niets. Uit het niets ging Joanne er weer eens vandoor met de bal. Terwijl de laatste secondes wegtikten ging ze één man 
voorbij en ook een 2e moest eraan geloven. Joanne gaf de bal voor aan de mee gesprinte Charissa; die bedacht zich niet en 
schoot de bal keihard diagonaal in de verre hoek, bam 4-3. 
 
De allerlaatste secondes tikten voorbij en het feestje in de kantine kon weer gevierd worden. Helaas geen beste wedstrijd van 
ons, maar door hard werken en een goede inzet waren de 3 punten weer voor ons. 



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




