
Koninklijke erepenning voor Asser Boys (Persbericht) 

 

Voetbalvereniging Asser Boys ontvangt vrijdag 25 maart de Koninklijke Erepenning uit 

handen van commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. Deze erepenning wordt 

uitgereikt vanwege het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2019 en de bijzondere plaats 

die de club inneemt in de stad. 

 

In 1919 besloten 13 buurjongens tot de oprichting van een voetbalclub. Geld voor een echte 

leren bal hadden ze niet, maar dankzij een inzamelingsactie waarbij 12 gulden 53 werd 

opgehaald, konden ze alsnog officieel het veld op. 

 

In de vooroorlogse jaren was het voor de club soms ploeteren om sportief en financieel 

overeind te blijven. De club slaagde er in 1953 wél in een bijzondere jongeman als trainer 

aan te stellen: Rinus Michels. De man die later door de FIFA werd verkozen tot de beste 

trainer van de twintigste eeuw, was op moment sportinstructeur bij defensie in Hooghalen. 

 

Asser Boys is van oudsher een echte arbeidersclub, een maatschappelijk betrokken en 

sociaal ingestelde club. Zo wordt de contributie zo laag mogelijk gehouden, zodat zo veel 

mogelijk mensen er kunnen voetballen. Bovendien is de club een pionier wat betreft het 

damesvoetbal: meer dan 45 jaar geleden, als een van de eerste clubs in Nederland, heeft de 

club damesvoetbalelftallen in het leven geroepen. Ook kent de club al sinds 1989 G-elftallen 

met specifieke begeleiding, voor mensen met een beperking. 

 

Asser Boys stelt zich ook open voor andere sportactiviteiten in Assen, zoals voor de 

wandelvereniging, de moutainbikeclub, de frisbeeclub, de Asser Showband en vele anderen. 

Ook is het kunstgrasveld altijd geopend voor de sportende jeugd en ouderen.  

  

Over de Erepenning 

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, 

stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en 

de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. 

 

 

 


