
Tuvalu op bezoek bij Asser Boys 
 
Door Sjoerd Rombout, Assen 29 september 2013 
 
Het nationale voetbalteam van Tuvalu is op tournee door Nederland met 
als doel een FIFA deelname te verkrijgen. In de week van maandag 23 
september tot en met zondag 29 september 2013 was Drenthe aan de 
beurt. Tuvalu had haar trainingskamp bij Asser Boys en had naast 
allerlei interland wedstrijden ook culturele uitjes in Drenthe. De 
organisator achter de rondgang door Drenthe was Luc Rengers. 
 
Woensdag 25 september speelde Tuvalu de interland tegen Asser Boys. In deze wedstrijd, waar alle 
eerste elftal spelers graag aan mee wilden doen: ‘Wie heeft er op zijn cv staan dat die een interland heeft 
gespeeld?’, lukte het beide ploegen niet om te scoren. Ze waren aan elkaar gewaagd. 
 
Anders was het in de voorwedstrijd waarin het tweede team van Tuvala de strijd aanbond met 101 
jeugdspelers van Asser Boys en LEO. Met twee internationaal befaamde scheidsrechters, Jan Hulsinga 
en Aart Rossing, en twee ballen was het een drukte van jewelste op het veld. Het gekrioel van spelertjes 
gaf een bijzonder effect. De spelers van Tuvalu hadden het er moeilijk mee en de jeugdinternationals 
wisten met 9-6 te winnen.  
 
Na de beide wedstrijden hadden de spelers van Tuvalu nog voldoende energie over voor een 
dansdemonstratie. En het moet gezegd, enkele spelers van Asser Boys hadden ook nog wat bewaard 
voor de derde helft. De afsluiting in de kantine was zeer gezellig.  
 
Tuvalu heeft een plezierig verblijf gehad bij Asser Boys waarbij de verzorging weer prima was. Net als de 
SuperBike camping en alle andere activiteiten en evenementen die er dit jaar al zijn geweest, werd ook 
het bezoek van Tuvalu weer mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers. Groot compliment. 
 
 
Tuvalu – 101 jeugdspelers     9-6 

   
 
Asser Boys – Tuvalu   0-0 

  
 
De derde helft 

   


