
Verslag voetbal weekend 18 en 19 september. 

 

Asser Boys 1 won de laatste bekerwedstrijd  moeizaam van KSC uit Schoonoord. 

Beide ploegen waren niet best KSC kwam nog op voorsprong met 0 - 1, daarna in de  

laatste minuten van de 1 ste helf maakte Tristen Rotman de 1 - 1, halverwege de  

2 de helf werd het winnende doelpunt gemaakt door Mark Koops, 

Asser Boys bekert door na 3 overwinningen, Volgende week begint de Competitie Voor 

Asser Boys 1 met de Uitwedstrijd tegen Nieuw Roden aanvang 14.00. 

 

Asser Boys 2 speelde hun eerste competitiewedstrijd met een uit wedstrijd bij  

GSAVV Forward uit Groningen. Volgens de Leider Rob Prak had het een overwinning 

moeten zijn maar aan het eind van de wedstrijd stond er 1 - 1 op het scorebord. 

 

Asser Boys 3 kwam al voor de tweede keer in actie( team is te hoog ingedeeld) de  

1 ste wedstrijd verloor men met 17 - 0 van Leo,  Nu proberen het maar beter te doen 

en dat lukte ook in de eerste helft want de ruststand was 2 - 4 voor HH Com 2. 

In de tweede helft ging het mis want de boys(van ons) waren het aldoor niet eens 

met de scheidsrechter en deze besloot om de wedstrijd de staken bij 2 - 4. 

Jongens doe dit nu niet en leg je neer bij het besluit van de Scheidrechters. 

 

Asser Boys 4 staat boven aan in de 5 de klasse met 2 gewonnen uit wedstrijd , allebei  

kantjeboord namelijk 3- 4 vorige week tegen GKC en nu 4 - 5 tegen VKW. 

Van deze 5 doelpunten waren er 3 of 4 van Rene Westerveen (ja hij kan het nog wel) 

Asser Boys 4 heeft zich dus versterkt met  Rene Westerveen en good Old Niels Wever. 

 

 

 



Asser Boys 5 kwam ook voor het eerst in actie voor de competitie, de stemming was goed 

bij dit team want in de voorbereiding werd er nog gewonnen van Asser Boys 4. Men moest 

Nu naar het friese plaatsje Oerterp,  Leider Guido Prins was tevreden met de uitslag 

en hoop dit team een beetje bij elkaar kan houden . De uitslag was volgens Guido 

terecht 4 - 0 Overwinning Asser Boys. 

 

Asser Boys 6 ook koploper in hun klasse 2 gewonnen wedstrijden , de 1 ste van Achilles en 2 de 

Van Roden met 7 - 1. Leider Jan Blauw was bang voor deze tegenstanders maar daar was dit keer 

geen sprakke van getuige de overwinnng van  7 - 1. Dit  team heeft zich ook behoorlijk versterkt 

met spelers als Chris Oost,Rood Roodt,Joost Kooistra  en Robin Westerhof dus zou zo zeggen op  

naar het Kampioenschap. 

 

Asser Boys Zat 1 speelde dit weekend niet maar speelde vorige week al hun eerste competitie 

wedstrijd tegen Vako 5 er werd verloren met 2 - 4, Volgens de Leiders is het team goed op weg  

om de punten straks binnen te halen. 

 

Asser Boys Zat 2 speelde hun 2de thuiswedstrijd in Beilen tegen Fit Boys dit ivm de velden bij 

Asser Boys welke nog niet helemaal gereed zijn. Helaas werd er verloren 2 - 4.   

De 1 ste wedstrijd werd een klinkende overwinning van 7 - 1 op Helpman uit Groningen. 

 

AsserBoys/Fc Assen vr 1  dit is dit jaar een combinatie team en spelen in de vierde klasse bij 

het damesvoetbal. Twee weken geleden speelden de dames de beker wedstrijd tegen Eext dames 

en deze werd gewonnen door Asser Boys/Fc Assen met maar liefst 14 - 0, dus een goede opsteker 

voor het begin van de competitie waarin plaats genoot LTC op bezoek kwam. AsserBoys/Fc Assen 

was simpelweg de beste van de twee want LTC kwam er niet aan te pas, zeker niet als de eerste 

de beste terugspeelbal al na 1 minuut achter de keeper ligt 1 - 0. 

De Ruststand bij deze wedstrijd was al 8 - 0,  Eindstand 15 - 0 .  De speelster die de meeste 



 doelpunten maakte was Dominigue Smeenge met maar liefst 7 goals. 

Asser Boys/Fc Assen vr 1 spelen komende zondag uit om 12.00 bij Vako/Tynaarlo vr 1 en 

wordt gespeelt bij Vako. 

 

 


