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Voor Dames- en Meisjesvoetbal moet je bij FIT Boys zijn! FIT Boys D2 speelt toernooi bij 

HHCombi. 

 

De Jumbo Mulder-dames en –meisjes doen het geweldig goed bij FIT Boys. De VR1 speelt 4e klasse en is 

‘kampioen’ geworden in de voorjaarscompetitie en speelt volgend jaar dus ook weer 4e klasse. In de beker 

haalden de dames de ½ finale, maar verloren van latere bekerwinnaar Groen Geel VR1. De Meisjes moesten 

nog even op gang komen met een 3e plaats in de najaarscompetitie, maar daarna volgden 2 

kampioenschappen, een 2e plaats bij de Noordelijke meisjeskampioenschappen en toernooiwinst bij ACV. 

Maar FIT Boys en ook vv Beilen willen meer dames en meisjes aan het voetballen hebben en organiseerden 

samen met de sc Heerenveen-dames een clinic op sportpark Noord-West. 

 

Sc Heerenveen Voetbalclinic een doorslaand succes!  

 

 
 
30 mei waren er ruim 60 meisjes en dames aanwezig op het hoofdveld van sportpark Noord-West. Cvv FIT 

Boys en vv Beilen organiseerden de sc Heerenveen-voetbalclinic. In 2 uur tijd werden er partijtjes 

gevoetbald en positiespelletjes gespeeld. De Heerenveen-dames legden alles met veel enthousiasme en 

geduld uit en alle dames en meisjes en het aanwezige publiek genoten zichtbaar. En dat kwam ook door het 

prachtige zonnige weer. Iedereen ging tevreden en met veel extra voetbalbagage weer huiswaarts. Cvv FIT 

Boys en vv Beilen kunnen spreken van een doorslaand succes. Voor herhaling vatbaar en misschien een 

begin van een vruchtbare samenwerking. 

 

 



 

FIT Boys MB1 wint overtuigend en zonder verliespartij het ACV-MB1-toernooi. 

 

De Jumbo Mulder-meiden van de MB1 behalen succes op succes. 

Na het kampioenschap in de zaal en op het veld en de knappe 2e 

plaats bij het Noordelijk Zaalkampioenschap voor MB1-teams, 

volgde er weer succes. Op het sterk bezette toernooi van ACV in 

Assen, waar ook hoofdklassers acteerden, pakten de meisjes 

zonder verliespartij de titel. Deze talentvolle groep zal volgend 

seizoen de MA1 gaan vormen en dan zal het niet lang meer duren 

en dan zullen deze talenten te zien zijn in het vlaggenschip VR1. 

Edwin Roijinga zei er het volgende over: 

 

Wat een seizoen. Dit jaar begonnen met een leuke groep meiden 

en zelfs dit jaar een vaste leider die het allemaal weer erg 

makkelijk maakt voor de trainer. We begonnen dit seizoen met 

een 3e plek. Dus gingen met een goed gevoel de zaal in. Daar wonnen we al onze wedstrijden en werden 

overtuigend kampioen. Door deze prestatie mochten we meedoen met de Noord Nederlandse 

kampioenschappen. Daar werden we 2e, een topprestatie. Dus met een potje zelfvertrouwen gingen we het 

veld weer op. Andere tegenstanders, dus weer een nieuwe uitdaging. 1 wedstrijd werd er gelijk gespeeld en 

alle anderen werden gewonnen. Weer kampioen! Na alle festiviteiten werden we ook nog uitgenodigd voor 

een toernooi bij acv. Weer flink wat hoofdklassers ertussen, maar ach ons seizoen kon al niet meer stuk, dus 

waarom niet. In de voorrondes alles gewonnen en ook bij de finalepoule werd er niks verloren (1 gelijk en 2 

gewonnen). Als toetje van het seizoen dus weer een kampioenschap.  

 

En dan heb ik het alleen nog maar gehad over het echte voetbal. Teamfeest bij de familie Zantinge, feest bij 

de familie Boer, feest bij mij, met zijn allen uiteten geweest en noem maar op. Kan het allemaal nog beter? 

Het antwoord is uiteraard ja, want we gaan nog een feestje bouwen binnenkort. De prestaties van dit 

seizoen zijn mede mogelijk gemaakt door alle toppers die met ons mee hebben gedaan van de D's en C's. 

Dus thanks! 

 

 

 
 

FIT Boys D2 speelt als D1 sterk bezet toernooi bij HHCombi. 

 

FIT Boys D2 ging zaterdag als D1 richting Hooghalen om daar 

op een sterk bezet toernooi van HHCombi te spelen. Tussen al 

het Hoofdklasse- en 1e Klasse-geweld kon D2 weinig uitrichten. 

Ondanks de verliespartijen was het toch een gezellige middag 

met mooi weer. De taart na afloop smaakte prima. Volgend 

seizoen gaat een deel van dit team door naar de C’s (de meiden 

Ilja en Nynke naar MC1) en een deel blijft in de D-pupillen. De 

D-junioren gaan 13 en 14 juni nog op voetbalkamp en D2 wil 

samen met de ouders het seizoen nog afsluiten met een BBC. 

 

En natuurlijk is D2 ook welkom en aanwezig op de familiedag 

a.s. zaterdag 9 juni. Zo is het seizoen dus nog niet over voor de 

Bosman Watermanagement-equipe. 

 

De Webmaster. 


