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Welkom bij Asser Boys! In deze brochure geven wij u zo veel mogelijk informatie om u 

wegwijs te maken binnen Asser Boys. Deze informatie is vooral handig als u of uw kind 

net lid is geworden van onze vereniging of overweegt om dit te doen. 

De vereniging 

Onze vereniging is opgericht op 13 oktober 1919 en telt op dit moment ruim 600 leden. 

Asser Boys heeft als missie om de voetbalsport aan een zo breed mogelijk publiek uit 

Assen en naaste omgeving aan te bieden waarbij plezier en prestatie centraal staan. 

Asser Boys is de enige voetbalvereniging in Assen die aan iedereen de kans geeft om het 

voetbalspel te beleven. Een voetbalvereniging die voor alle vormen van voetbal open 

staat en laagdrempelig is. Asser Boys richt zich op jeugd en leden met een beperking, 

met als belangrijkste doel: spelvreugde. 

Gedragsregels 

Bij Asser Boys gelden drie belangrijke gedragsregels: 

1. Wij hebben plezier en zijn sportief 

2. Wij hebben respect voor onszelf, voor elkaar, voor de scheidsrechter en voor de 

materialen 

3. Wij helpen elkaar 

1e training of wedstrijd 

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een keer met een bepaald team mee te trainen of 

een wedstrijd te komen bekijken. Als u of uw kind een keer wil meetrainen, dan kunt u 

contact opnemen met één van de contactpersonen die verderop in deze brochure staan 

vermeld. De trainingstijden van alle trainingsgroepen staan op de volgende pagina.  

Wedstrijdtijden 

De meeste veldwedstrijden van de heren senioren worden op zondag gespeeld. 

Daarnaast is er één heren senioren team dat op zaterdag speelt. Ook de overige 

veldwedstrijden van de jeugd, de vrouwen en het G-voetbal vinden plaats op zaterdag. 

De wedstrijden van het zaalvoetbal worden doorgaans doordeweeks gespeeld, waarbij 

het per team en tegenstander kan verschillen op welke dag dit precies is. 



Trainingstijden 
Trainingsgroep Dag Tijd Dag Tijd 
1e selectie Heren Dinsdag  20:00-21:45 Donderdag 20:00-21:45 
2e selectie Heren Dinsdag 19:45-21:15 Donderdag 19:45-21:15 
3e selectie Heren Woensdag 19:30-20:45 Vrijdag 19:30-21:00 
Vrouwen 1 Maandag 19:30-21:00 Woensdag 19:30-21:00 
Vrouwen 2 Maandag 19:30-20:30 Woensdag 19:30-20:30 
Heren Zaterdag 1 Maandag 19:15-20:45 Woensdag 19:30-20:45 
Onder 17 Maandag 18:15-19:30 Donderdag 18:15-19:45 
Onder 15 Dinsdag 18:15-19:45 Donderdag 18:15-19:45 
Onder 13-1 Maandag 17:00-18:15 Woensdag 16:45-18:15 
Onder 13-2 Maandag 18:15-19:15 Woensdag 18:15-19:15 
Onder 11 Maandag 17:00-18:00 Woensdag 17:00-18:00 
Onder 9-1 Maandag 16:45-18:15 Woensdag 16:45-18:15 
Onder 9-2 Maandag 15:30-16:30 Woensdag 15:00-16:30 
Onder 9-3 Maandag 15:30-16:30 Woensdag 18:00-19:00 
Meisjes onder 11 Woensdag 18:00-19:00   
G1 en G2 Dinsdag 18:30-19:30   
Onder 7 (kabouters) Woensdag 15:30-16:30   
4e elftal Donderdag 19:30-21:00   
Vrouwen 3 Vrijdag 20:30-21:30   
Top Kids Dinsdag 18:30-19:30   
Wandelvoetbal Vrijdag 19:30-20:30   
     

Kleding 

Het officiële wedstrijdtenue van Asser Boys is een korenblauw 

shirt met witte kraag en witte manchetten, witte broek en 

korenblauwe kousen met witte boord. De wedstrijdkleding wordt 

voor alle teams kosteloos ter beschikking gesteld door 

kledingsponsors. Voor het wassen van de kleding kunnen voor elk 

team verschillende regels gelden. Soms wordt de kleding per 

toerbeurt gewassen door één van de spelers of ouders en soms is 

er een vast persoon die het wassen op zich neemt. In het laatste 

geval kan een kleine bijdrage worden gevraagd voor het wassen. 

De leider van elk team regelt hoe het wassen van de kleding wordt 

geregeld.  

Vervoer bij uitwedstrijden 

Het vervoer bij uitwedstrijden wordt door de leider van het team geregeld. Bij sommige 

teams zijn er vaste mensen die meerijden naar uitwedstrijden, maar meestal gaat dit bij 

toerbeurt. In dat geval zult u, als u de beschikking heeft over een auto, zo nu en dan 

gevraagd worden om mee te rijden naar een uitwedstrijd. In bijzondere gevallen kan 

gebruik gemaakt worden van een busje. 

  



Vrijwilligers 

Elke voetbalvereniging valt of staat bij de inzet en betrokkenheid van haar vrijwilligers, zo 

ook Asser Boys. Er is altijd behoefte aan mensen die zich willen inzetten voor de vereniging. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantinediensten, begeleiding van een elftal, het organiseren 

van activiteiten, meehelpen op de TT-camping of een functie in één van de commissies of 

werkgroepen. Als u hier interesse voor heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur. 

Lid worden van Asser Boys 

Lid worden van Asser Boys is heel eenvoudig: 

 Haal een aanmeldingsformulier op bij Asser Boys of download deze op de website: 

www.asserboys.nl/leden/lid-worden 

 Vul het formulier in en lever deze af in de kantine van Asser Boys 

 Bij overschrijving van een andere vereniging kunt u dat regelen bij inleveren van het 

formulier 

 Leden van 10 jaar en ouder dienen ook een pasfoto in te leveren voor de spelerspas 

van de KNVB 

Toelichting op inschrijfformulier 

Op het aanmeldingsformulier moet u, naast de gebruikelijke personalia, ook aankruisen in 

welke afdeling u of uw kind zich wilt inschrijven. In onderstaand contributieoverzicht vindt 

u ook de verschillende leeftijdscategorieën zodat u het juiste vakje kunt aankruisen. 

Contributie 

Leeftijdsgebonden contributie   Niet-leeftijdsgebonden contributie 

Categorie Leeftijd Maand Jaar   Categorie Maand Jaar 

Kabouter 0-6  €   10,00   Topkid €   8,50 € 102,00 

Onder 9 7-8 €   7,50 €   90,00   G-senior € 15,00 € 180,00 

Onder 11 9-10 €   8,00 €   96,00   Zaal € 13,50 € 162,00 

Onder 13 11-12 €   8,50 € 102,00   Zaal en veld € 18,50 € 222,00 

Onder 15 13-14 € 10,00 € 120,00   Niet-spelend €   9,00 € 108,00 

Onder 17 15-16 € 10,50 € 126,00   Donateur €   20,00 

Onder 19 17-18 € 11,00 € 132,00   Kaderlid €   10,00 

Senior >18 € 15,00 € 180,00        

 

Actuele informatie 

Voor actuele informatie over wedstrijden, trainingen en evenementen binnen de vereniging 

kunt u terecht op de website www.asserboys.nl en op TV Drenthe teletekst pagina 323.  

Daarnaast komt eens in de vier weken een digitale nieuwsbrief uit waarin Asser Boys haar 
leden informeert over activiteiten en andere actuele zaken binnen de vereniging. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via de website www.asserboys.nl  

http://www.asserboys.nl/


Accommodatie 

Asser Boys beschikt over 4 voetbalvelden waaronder een modern kunstgrasveld met 

verlichting. Dit kunstgras wordt ook gebruikt als trainingsveld. Hierdoor kan er onder bijna 

alle weersomstandigheden worden getraind en wedstrijden worden gespeeld. Voor gebruik 

van het kunstgrasveld heeft u geen apart schoeisel nodig. Er zijn 7 kleedkamers, waarvan 3 

extra ruim, waar u zich kunt omkleden en douchen. 

Asser Boys beschikt bovendien over de gezellige 

kantine “De Oase” die altijd open is voor en na 

trainingen en wedstrijden. In de kantine zijn 

diverse versnaperingen te verkrijgen en er zijn 

meerdere grote TV’s waar vaak live voetbal of 

andere sport op te zien is.  

 

Contact 

Als u na het lezen van deze 

brochure nog behoefte heeft 

aan meer informatie dan  kunt u 

altijd terecht bij één van de 

contactpersonen die hiernaast 

genoemd staan. Voor algemene 

vragen kunt u ook een email 

sturen naar: info@asserboys.nl 

 

 

  

Afdeling Contactpersoon Telefoon 

Senioren Ron Coevert 06-29012468 

Jeugd Marc Stavast 06-87543400 

Vrouwen Carlos Spaans 06-40891743 

Zaalvoetbal Jan Blauw 06-13777511 

G-voetbal Henry Jansen 06-10302223 

Top-kids Bonne v/d Kooi 06-52729244 

Dagelijks bestuur Jan Blauw 06-13777511 

Adresgegevens 

Sportcomplex aan de Lonerstraat 

Lonerstraat 100a, Assen 

Tel. 0592-301000 

 


