
Koude TOP OF HOLLAND TROPHY eindigt met zonnestralen. Vrijwilligers bedankt!!!!! 

Assen, 5 april 2013  

Afgelopen weekend is de jubileumeditie van de TOHT onder koude weersomstandigheden gehouden 
bij Achilles 1894 en Asser Boys. Het 20e jaar was een historische aflevering. Nog nooit was het  ’s 
avonds en overdag zo koud als deze keer. Twee jaar geleden konden we de T-shirts aantrekken , dit 
jaar moest de sneeuwschop er bijna aan te pas komen om de velden bespeelbaar te maken.  De start 
van het toernooi was natuurlijk door de andere opzet al niet zoals andere jaren; het weer deed de 
rest.  

Twee keer werd de start van het toernooi één uur uitgesteld. De  flexibiliteit van de wedstrijdleiding  
en die van de  deelnemers zorgde ervoor dat alles toch op zijn pootjes terecht kwam. We hebben een 
prima sportief toernooi gehad met uitstekende winnaars en ( gelukkig) weinig blessure- leed en heel 
veel fair play.  De andere opzet van de prijsuitreiking verliep wat stroef , maar is voor herhaling 
vatbaar. De balgoochelkunsten van Björn Boes deed velen een plezier, hoewel sommige voetballers 
bij de prijsuitreiking bij Asser Boys  flink werden gedold. Al met al kunnen we op een geslaagd 
toernooi terugzien. De voetbalquiz op vrijdagavond werd een succes, vele deelnemers uit den 
vreemde hebben lekker gezwommen in de Bonte Wever. Het ontbijt en diner werd als zeer lekker 
ervaren.  

Ik wil al de vrijwilligers die er mede aan hebben bijgedragen, bij deze 
hartelijk danken  voor hun  inspanningen  tijdens dit Paasweekend.  
Aangezien dit onze 20e editie was, kregen wij als organisatie van 
Eurosportring nog een klein geschenk. Het beeld kon mijn inziens niet 
treffender zijn: zoals wij in Assen altijd het toernooi hebben 
georganiseerd. Het beeldt een aantal vrijwilligers uit, zij aan zij, met 
elkaar, zoals we dat elk jaar doen tijdens de Pasen.   
 
Aan het eind van de prijsuitreiking begon de zon nog te schijnen. Ik 
hoop dat dit een voorbode is van een heerlijke voorjaars-  en een lekker warme zomerperiode. Ik 
denk dat iedereen daar wel zin  aan heeft. Op naar de TOHT van 2014. 
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