
 
 
 
Aan alle voetbalverenigingen in de regio Assen e.o. 

Bestemd voor 35+ (ex-)voetballers  

 
Voetbal is het leukste als de strijd min of meer gelijkwaardig is. Als je een daggie ouder 
wordt, loop je soms te voetballen tegen jonge broekies van in de twintig. Die zijn natuurlijk 
niet zo goed als wij, maar ze zijn meestal veel sneller. Daarom organiseren we voetbal tegen 
leeftijdgenoten in de categorieën  35+ en 45+. Niet op een groot veld. We hebben aan een 
half veld genoeg. Een elftal is dan teveel, dus spelen we 7tegen7. Maar er mag onbeperkt 
worden gewisseld, zodat een team uit twaalf man mag bestaan.  
     
Op vrijdag 24 mei wordt bij Asser Boys een 7tegen7-toernooi gespeeld speciaal voor45+ en 
35+. Het plezier in het spelletje staat voorop bij deze voetbalvorm, plezier voor de spelers, 
maar zeker ook voor de supporters.  
Een prachtige gelegenheid om weer eens een balletje te trappen met alle toeters en ballen, 
ouwe makkers, barbecue, kortom gezelligheid en sportiviteit troef. Bovendien treedt een 
bekende bluesband op met enkele aansprekende gasten.  
Dit wordt een prachtige bluessessie.   
 
Misschien bent u nog actief, maar velen van ons zijn inmiddels gestopt. Omdat studie, werk 
of het gezinsleven te veel tijd opslokte, hebben velen de voetbalschoenen opgeborgen. Nu 
de kinderen groter zijn en vaak zelf voetballen, krijgen de vaders weer de kriebels. Per slot 
van rekening zien we op tv vaak genoeg profvoetballers, die opgelegde kansen missen. Die 
hadden wij natuurlijk zo de kruising in geknald. Maar nu is het tijd, dat de beste stuurlui niet 
langer aan de wal staan. We gaan er gewoon weer gezellig en sportief op los.  

Samen met de KNVB, Continental Banden en de Gemeente Assen wordt nu ingespeeld op 
die groeiende behoefte om weer te gaan voetballen. Met aangepaste regels weliswaar. Van 
buitenspel is geen sprake. Slidings zijn verboden. Om mee te spelen hoef je zelfs geen lid te 
zijn van een voetbalvereniging, terwijl de KNVB-verzekering voor iedereen geldt.  Er is geen 
inschrijfgeld. Inschrijving is mogelijk tot 16 mei. Voor meer informatie en inschrijving kun je 
contact opnemen met ondergetekende en kijk op www.voetbal.nl/7tegen7 
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