
Benefietwedstrijd brengt 2.500 euro op voor de Topkids 
 
Door Sjoerd Rombout op 10 augustus 2014, foto’s Karla Ubels 

 
Assen – Op vrijdag 8 augustus 2014 speelden de twee Asser hoofdklassers ACV 1 en Achilles 1894 1, tegen 
elkaar op het veld van Asser Boys. Deze wedstrijd, die gewonnen werd door de 75 jarig jubilaris ACV met 3-
2, stond in het teken van een goed doel. De opbrengst van 2.500 euro wordt gebruikt voor de verbouwing van 
de accommodatie van Asser Boys voor de Topkids. 
 
De spelertjes met een beperking hebben meer ruimte nodig en daarvoor zijn de kleedkamers verbouwd. 
Verschillende genodigden hebben een rondleiding gehad en hebben het resultaat kunnen zien. Ze waren 
onder de indruk van de nieuwe kleedkamers en ook de zelfwerkzaamheid.  
 
De boeiende wedstrijd waarbij de ervaring van ACV de doorslag gaf, werd begonnen met een aftrap door 
twee Topkids, Jeroen en Ben. Zij lieten even zien hoe je een doelpunt moet maken. In de pauze gaven de 
Topkids en G-voetballers een demonstratie penalty schieten. De reservekeepers van ACV en Achilles 1894 
hebben alle hoeken van het doel gezien. Het publiek kreeg zo een goed beeld over het waarom van dit goede 
doel. Het enthousiasme van de Topkids verdient een goede accommodatie. 
 
Om zo’n wedstrijd te organiseren, is een goede voorbereiding erg belangrijk. Na de nodige media aandacht, 
zelfs op de dag zelf nog een live interview met Radio Drenthe, moest elke voetballiefhebbende Assenaar toch 
hebben meegekregen dat er een geweldig affiche was bij Asser Boys. En dat bleek. Nadat alles klaar stond 
om de gasten te ontvangen, kwamen er 600 supporters op deze wedstrijd af. Zowel de supporters, alsook de 
media, spelers, leiding, besturen en de scheidsrechters hebben genoten van een mooie happening en een 
goede wedstrijd. Deze wedstrijd zou eigenlijk elk jaar moeten plaatsvinden.  
 
Naast dat het weer en de geluidsinstallatie niet helemaal goed meewerkten, kunnen ACV, Achilles 1894, de 
sponsoren en de vrijwilligers terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Asser Boys, de G-voetballers en 
de Topkids zijn iedereen daarvoor zeer dankbaar. 
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