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FIT Boys weet ook laatste competitiewedstrijd niet te winnen (4 – 2). 

 

De vraag vooraf was of de Rendeuro-equipe de laatste wedstrijden onder trainer/coach Frens Waninge 
zou voetballen. Om nog nacompetitie te halen moest FIT Boys winnen van SVN’69 en nummer 3 
Vitesse’63 moest dan punten laten liggen tegen het in degradatienood verkerende Pesse. SVN begon 
sterk aan de wedstrijd, maar toch was het FIT Boys die de score opende en dat al in de 5e minuut. De 1 
- 0 werd gemaakt door de afscheid nemende Mark Seubring. Hij stopt na jaren lang de aanvoerder en 
steunpilaar van het team te zijn geweest en hangt zijn schoenen aan de wilgen. Het was SVN die tien 
minuten later uit een spelhervatting de 1 – 1 scoorde (F. Smit). Nog voor rust wist de Rendeuro-equipe 
weer op voorsprong te komen, het was Ruud Seubring die in de 38e minuut de 1 – 2 makte. Al met al 
speelde FIT Boys een acceptabele eerste helft en stond terecht met 2 - 1 voor met rust. Helaas waren de 
berichten vanuit Pesse niet gunstig. Vitesse’63 stond al voor tegen Pesse, dat in dat geval rechtstreeks 
zou degraderen. 
 
SVN kwam sterk uit de kleedkamer en trok de wedstrijd meer en meer naar zich toe. Ze werden 
geholpen door de scheidsrechter die erg makkelijk een strafschop toekende en daar wist Anton Bijker 
wel raad mee (2 – 2). FIT Boys zakte weg en kon geen vuist meer maken. Intussen voerde Vitesse’63 de 
score tegen Pesse verder op (eindstand 0 – 5). SVN won uiteindelijk terecht met 4 - 2. In de 72e minuut 
werd het 3 – 2 door Leon Wessel en toen in de 85e minuut ook nog de 4 – 2 viel was het seizoen voor 
FIT Boys definitief over en uit. Vooraf was de doelstelling om bij de eerste vijf te eindigen en dat is 
gelukt. Toch was de teleurstelling groot bij spelers en staf dat de nacompetitie niet werd gehaald. 4 

wedstrijden voor het einde stond FIT Boys 
nog 2e en leek de nacompetitie binnen 
handbereik. 4 verliespartijen later is het 
seizoen ten einde. 
 
Uiteindelijk werd het toch nog gezellig in de 
bus na afloop van de wedstrijd en 's avonds 
is er een gezellig feestje gevierd bij de 
aanvoerder Mark Seubring thuis. Er is intern 
afscheid genomen van de trainer Frens 
Waninge, die na 4 seizoenen stopt, en spelers 
Mark Seubring, Jeroen Boelen en Ronald van 
Waardhuizen. Frens kreeg een prachtig 
schilderij, gemaakt door één van de 
onbedoelde ‘hoofdrolspelers’ van deze 
zaterdagmiddag: JB de Boer (zie elders op 
deze site)....  
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