
 

  

  

  
 

 

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

 

  13:30 

  14:00 

  16:00 
 

 

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

13:30 

14:00 

16:00 

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

4 x 

13:30 

14:00 

16:00 

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

          

4 x 
v

Voetbalkennisquiz

13:30 –

14:00 –

16:00 –

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

          

4 x 
voor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

– 14:00

– 15:30

– 16:30

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

          

4 x 
oor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

  

14:00

15:30

16:30

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

          

          

4 x 
oor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

  P

14:00

15:30

16:30

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

          

          organiseert op 

4 x 
oor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

Programma

14:00 

15:30 

16:30 

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys 

          

organiseert op 

4 x 4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

rogramma

   

   

   

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Voetbalvereniging Asser Boys –

          

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

rogramma

  Ontvangst / inschrijving

  4x4 toernooi

  Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

– Lonerstraat 100A 

          Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

Voetbalkennisquiz

rogramma

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Lonerstraat 100A 

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

rogramma

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Lonerstraat 100A 

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

rogramma

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Lonerstraat 100A 

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

rogramma

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Lonerstraat 100A 

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

rogramma

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar 

Lonerstraat 100A –

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

rogramma

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

of stuur een email naar evenementen@asserboys.nl

– 9403 TD Assen 

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

rogramma 

Ontvangst / inschrijving

4x4 toernooi 

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

evenementen@asserboys.nl

9403 TD Assen 

Voetbalvereniging 

organiseert op 

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

Ontvangst / inschrijving

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

evenementen@asserboys.nl

9403 TD Assen 

Voetbalvereniging 

organiseert op woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

Ontvangst / inschrijving

Voetbalkennisquiz

Kijk voor meer informatie op 

evenementen@asserboys.nl

9403 TD Assen 

 

Voetbalvereniging 

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz
 

 

Ontvangst / inschrijving

Voetbalkennisquiz 

Kijk voor meer informatie op www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

9403 TD Assen –

 

Voetbalvereniging 

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

Ontvangst / inschrijving

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

– Tel. 0592 

Voetbalvereniging 

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

Ontvangst / inschrijving

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Tel. 0592 

Voetbalvereniging 

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

Ontvangst / inschrijving 

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Tel. 0592 

Voetbalvereniging 

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Tel. 0592 - 301000

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
oor jongens en meisjes van 10

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

301000

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
10

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

301000 

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
10 t/m 1

met aansluitend een 

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

 

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
t/m 1

met aansluitend een  

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
t/m 1

 

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
t/m 1

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Asser Boys

woensdag 15 mei

4 Jeugdtoernooi
t/m 15 jaar

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl

evenementen@asserboys.nl

Asser Boys 

woensdag 15 mei een:

4 Jeugdtoernooi
5 jaar

Voetbalkennisquiz

www.asserboys.nl 

evenementen@asserboys.nl

 

een:

4 Jeugdtoernooi
5 jaar

Voetbalkennisquiz

  

evenementen@asserboys.nl

 

een:

4 Jeugdtoernooi
5 jaar

Voetbalkennisquiz

 

evenementen@asserboys.nl

een: 

4 Jeugdtoernooi
5 jaar 

Voetbalkennisquiz

evenementen@asserboys.nl 

 

4 Jeugdtoernooi
 

Voetbalkennisquiz 

 

4 Jeugdtoernooi 

 

 

 

 


