Verslag voetbal weekend 9 en 10 Oktober.
Asser Boys 1
Asser Boys 1 had een vrij weekend, verder werd er wel gevoetbald in deze competitie
De tegenstander van aanstaande zondag Actief maakte geen fouten en won uiteindelijk
met 1 - 0 van LEO , en staan nu aan kop in 3B met 3 wedstrijden en 9 punten.
Dus zondag 14.00 Asser Boys - Actief.
Asser Boys 2
Na een week rust , geen voetbal dus moesten we afgelopen zondag thuis spelen tegen Rolder
Boys 3 , deze ploeg staat onderaan met 3 wedstrijden en 0 punten . We begonnen
voortvarend met goed positiespel en goede combinaties. Het duurde echter nog tot de 38e
minuut toen Evert van Bolhuis de score opende 1-0. We bleven goed voetballen en kwamen
vlak voor rust op 2-0 door een doelpunt van Aneceit. Tot aan de rust bleef deze stand op het
scorebord staan. Na de thee hadden we Rolder Boys goed in de greep. Echter we creeerden
kansen genoeg maar het duurde tot diep in de tweede helft toen Rachid de eindstand op het
scorebord zette. 3-0. Al met al een prima wedstrijd. Het blijf wel jammer dat dit elftal geen
keeper heeft, maar Dennis deed het prima. Hopelijk komt er nog een oplossing voor dit
probleem. Aanstaand weekend speelt Asser Boys 2 geen competitie maar spelen ze in de
beker de uitwedstrijd tegen SV Hoogersmilde 2, een team wat bij Asser Boys 3 in de
competitie zit. Deze wedstrijd begint om 10.00.
24 Oktober speelt Asser Boys 2 weer een competities wedstrijd thuis tegen Kwiek 2.
Aanvang 10.30
Rob Prak
Asser Boys 3
Asser Boys 3 moest het uit opnemen tegen Beilen 4. In de aanloop naar de wedstrijd leek het goed

te komen, 13 op papier. Helaas 2 geblesseerd en 2 moesten werken. Maar goed, met 13 zou
het moeten kunnen. Op zaterdag en de wedstrijddag zelf echter nog 2 afmeldingen waardoor
er nog een speler afhaakte die niet zonder wissels op pad wilde. En toen waren er nog maar
10. In alle spoed nog een keeper geronseld en dus toch met 11 man naar Beilen. Deze week
tegen hun 4e. Onze verwachtingen een beetje bijgesteld. De wedstrijd begon ietwat later. De
scheids kwam niet opdagen. Uiteindelijk besloot hun leider maar te gaan fluiten zodat we toch
konden spelen. Het eerste kwartier was duidelijk voor ons. Direct na start van de wedstrijd
ging Beilen hoog op onze helft staan. Devin Verwij werd door een uitstekende dieptepass
gelanceerd en kon alleen op de keeper af, en rondde schitterend af. 1-0 voor ons !! Dat liep
goed en niet kort daarop een vrijwel identieke situatie. Dit keer kon Scott Kikkert achter de
diep gespeelde bal aan en ook weer alleen op de keeper af. 2-0. Echter na een klein half uur
was bij ons de pijp al behoorlijk leeg en konden de ervaren mannen van Beilen de wedstrijd
naar zich toe trekken en begon een afstraffing. Na rust een verrassing; de scheids was
gearriveerd: dhr J.P. van Driel. 84 jaar en klaar voor de tweede helft. Uiteindelijk hield de
teller op bij 11 en was het wederom toch weer een kansloze missie. Vol goede moed kijken

we uit naar volgende week, dan weten we zeker dat we niet gaan verliezen; we zijn dan
namelijk vrij. Op 30 okt as spelen we onze volgende wedstrijd weer; uit tegen VKW 3.
Jack Zomer
Asser Boys 4
Zondag 10 oktober 2021 op het programma de wedstrijd Asser Boys 4 - Wijster 3
Vandaag komt de “rode lantaarn” drager op bezoek Wijster 3.
Onze leider heeft weer flink moeten appen en bellen om toch weer een elftal op de been te
brengen, want er zitten nogal wat spelers in de ziektewet. Gastspelers deze keer Joost
Kooistra en Carlos Spaans. Tien uur de wedstrijd is begonnen en Wijster geeft goed
weerstand, maar de ruimtes zijn groot. Asser boys voetbalt lekker en laat het balletje goed
rond gaan. Dit resulteert al snel tot een goal
de 1-0 van Patrick Donk.
De euforie van de eerste goal werd al snel weggespoeld, want Wijster kwam gevaarlijk door
over de linkerkant en Asser Boys stond organisatorisch even niet sterk en helaas moest onze
keeper Jay Zagers toch weer een goal incasseren. Jay heeft moeite om de 0 te houden.
Asser Boys pakt deze teleurstelling goed op en scoort vrij snel de 2-1 deze keer weet onze
“Benjamin” Patrick Jagt het netje te vinden. Een kwartier voor tijd slaat het noodlot toe
Bunga stort neer op het heilige gras het schiet hem in zijn bovenbeen..welkom in de
ziekenboeg. Hij wordt vervangen door Wesley”de Weezel” Mulder. Een paar minuten later
slaat het noodlot wederom toe “de man van glas” Bart ter Linden gaat de sprint aan, maar ook
bij hem schiet het in het bovenbeen en neemt ook plaats op het “Kneuzenbankje”. Hij wordt
vervangen door Erik “Padje” Joling.
De wedstrijd gaat weer verder en Asser Boys 4 neemt het heft weer in handen en de bal komt
bij Kees “Gedeputeerde” Vianen en hij snijdt door de verdediging en met een geweldige
passeerbeweging omspeeld hij de keeper en maakt de 3-1 wat tevens de ruststand was.
Asser Boys komt goed uit de kleedkamer want de 2e helft is net begonnen en Dennis Felix
scoort fraai de 4-1. Wijster is het even helemaal kwijt en dit resulteert in een onhandige actie
in het strafschopgebied..PENALTY. Het is Wesley “de Weezel” die de bal opeist en de 5-1
binnen schiet. Wijster laat de kopjes hangen en Asser Boys profiteert van deze wanorde en
scoort de 6-1 wederom Wesley “de Weezel” Mulder. Niet veel later stort Joost “de Stervende
Zwaan” Kooistra met zijn +-115 kg door een schouderduwtje neer in het strafschopgebied en
schreeuwt het uit de scheidsrechter wijst rigoureus naar de stip.
Het zal Wesley ”de Weezel” Mulder ook niet zijn die ook deze bal opeist en er 7-1 van maakt.
Op dat moment krijgt Ivo het spaans benauwd op “de kneuzenbank” , want hij was topscorer
van Asser Boys 4 en moet dit moment als een man nemen en weet dat deze positie nu
overgenomen is door “de Weezel”. Eindstand 7-1 en Asser Boys 4 is nog steeds trotse
koploper na 5 wedstrijden met 15 punten en doelsaldo 34-11.
Nu 2 weken complete rust voor deze toppers en kan onze ziekenboeg hopelijk herstellen en
dan wacht ons op 31 oktober de thuiswedstrijd tegen Annen 5 om 10.00 uur.
We verwachten weer veel support.
Bart ter Linden

Asser Boys 5

Asser Boys 5 was er klaar voor om de 13 - 1 van vorige week weg te poetsen en dat zou
gebeuren tegen TLC 4. Helaas voor Guido en zijn mannen belde TLC zaterdag af ze hadden
niet genoeg spelers en werd deze wedstrijd dus afgelast. De meeste elftallen van Asser Boys
hebben twee weken vrij af maar Asser Boys 5 gaat gewoon door want 17 okt staat de
uitwedstrijd tegen De Wilper Boys op het programma, aanvang 10.uur
Asser Boys 6
Asser Boys 6 kwam vorige week niet in actie en ook deze week werd de wedstrijd tegen Beilen 6 werd
afgelast , Beilen had niet genoeg. De Leider zei wel we hadden misschien wel kunnen voetballen
maar dan moeten we mensen uit ons tweede elftal halen en dat lijkt ons niet zo leuk voor de
tegenstanders. Leider Jan Blauw was het hier helemaal met eens en zei laat alle clubs dit voorbeeld
volgen want dan blijven de competitie eerlijk. Als er niets wordt ingelast is Asser Boys 6 gewoon twee
weken vrij , en spelen op 31 oktober de uitwedstrijd tegen koploper Gomos om 10.00.
Asser Boys Zat 2 (twee verslagen 6 okt inhaal en 9 okt regulier)

Asser Boys zat 2 - Vako 4(inhaal)
Na de mooie 5-0 overwinning op ACV afgelopen zaterdag staat deze woensdagavond de
inhaalwedstrijd tegen VAKO 4 op het programma. Dus reizen we af naar VAKO om daar
onze koppositie te verdedigen. Het gerucht gaat dat ze spelers gaan toevoegen uit hogere
teams, maar hierover later meer. De scheidsrechter geeft het fluitsignaal en de wedstrijd
begint.We zitten er meteen goed boven op en creëren behoorlijk wat kansen, alleen wil de
bal maar niet in.
Na zo’n 20 minuten gespeeld te hebben wordt Pascal Berghuis neergelegd in het
strafschopgebied en en penalty volgt. Levi Vos meldt zich op de 11 meter en met een flink
hard schot beland de bal op de lat en is er weer een scoringskans verkeken.
Nog geen tien minuten later ontstaat er weer en kans tot scoren doordat Youri met een fraai
lobje Jeppe vrij te spelen en legt de bal achter de keeper in het net, eindelijk de 0-1 is een feit.
Echter in de laatste minuten voor rust weet VAKO de 1-1 te maken door een rebound vanuit
een corner.
De tweede helft zijn we weer de betere ploeg alleen ook nu wil de bal er niet in. Dit gaat zo
nog een half uurtje door. Dan komt Levi vanaf de linker kant passeert enkele tegenstanders en
haalt verwoestend uit… 1-2. Het laatste kwartier gaat het een beetje gelijk op en wordt er op
beide helften gestreden, wordt het 2-2 of blijft het 1-2.
Het fluitsignaal klinkt, de 3 punten voor de boys zijn weer binnen. Onze koppositie is weer
veilig! Later spreek ik met een speler en leider van VAKO, en het blijkt inderdaad dat er
meerdere spelers uit een ander team hebben meegespeeld. Echter mogen onze mannen de
complimenten ontvangen over hun spel en dat we ondanks alles de betere ploeg waren.
Eind goed al goed!!
Marcel Braxhoofden.

Asser Boys zat 2 - Rolder Boys 2

Vandaag staat de wedstrijd Asserboys za2 - Rolderboys za2 op het programma. We staan nog
steeds ongeslagen bovenaan, kijken of we vandaag onze voorsprong kunnen behouden of
zelfs kunnen vergroten. Met de wedstrijd van afgelopen woensdagavond nog in de benen,
beginnen we aan de klassieker tegen de Rolderboys.
Het is een prachtige zonnige middag als Frans het startschot geeft, de wedstrijd begint. Al snel
blijkt dat de wedstrijd van afgelopen woensdagavond tegen VAKO toch nog wel in de benen
zit bij de mannen, we komen slecht in het eigen ritme. Wel worden er kansen gecreëerd, maar
het komt maar niet tot een eerste treffer. Dan in de 27e minuut, een fraaie voorzet van Levi op
Dennis V die vervolgens door de verdedigingslinie van Rolderboys weet te breken en alleen
op de keeper afgaat en heel fraai de 1-0 weet te maken. In de 35e minuut is het weer raak voor
Dennis, hij weet wederom de verdediging van Rolderboys op het verkeerde been te zetten en
stormt alleen op de keeper af….de 2-0 is een feit. Vlak voor rust weet Pascal er met een
prachtig schot vanaf de linkerkant er 3-0 van te maken en zo gaan we de rust in.
De 2e helft start rustig aan beide kanten, toch weten de mannen uit Rolde enkele kansen te
creëren met als gevolg dat op een onwaakzaam moment de Rolderboys de bal achter onze
verdediging weten te krijgen en met één tweetje is onze keeper Maksim kansloos 3-1.
De mannen houden de moed er goed in en even later weet Jeppe, door goed door te zetten, de
bal aan Levi mee te geven, die vervolgens de bal vanaf de rechterkant met een snoeihard schot
achter de keeper weet te leggen 4-1
Daarna weten onze mannen nog twee open kansen niet te benutten, maar daarover geen
commentaar. In de laatste minuten wordt Youri in het strafschopgebied naar beneden
getrokken…..penalty? De grensrechter van Rolderboys weet Frans te overtuigen dat de
overtreding buiten het strafschopgebied was, dus wordt het een vrije trap net buiten het
strafschopgebied. Youri meldt zich voor het nemen van de vrije trap, en met een heel fraai
schot weet hij de bal in de rechterbovenhoek te plaatsen 5-1.Even later geeft Frans het
eindsignaal, wederom weer 3 punten voor de boys!! Onze koppositie is weer veilig gesteld!
Nu eerst twee weken geen wedstrijd, even een verdiende rust voor de boys.
Marcel Braxhoofden.

Asser Boys Zat 3
3 dure fouten zo zou het verhaal kunnen beginnen.
Het was weer zaterdag. De dag dat we weer een balletje mochten trappen en een mooie kans
voor ons om mee te doen om de bovenste plekken in de competitie. Blij en vol goede moed
gingen we naar Vries, want die 3 punten waren voor ons. Helaas bleek niets minder waar.
Al gauw in de wedstrijd ging het mis. Bij het wegtikken van een voorzet gleed onze keeper
Delano een beetje uit waardoor hij de bal niet goed kon toucheren en zo viel de bal pardoes
voor de voeten van de spits van Vako, die dit kadootje gelijk uitpakte. 1 - 0. Kort daarop

kregen we een corner tegen, en Rolf legde hierbij de bal met het hoofd panklaar voor een
tegenstander, die via de lat voor de 2-0 zorgde. Nog voor het einde van de eerste helft werd
ook de derde fout, waarbij een gemiste pass resulteerde in een succesvolle counter, afgestraft
3 - 0 wat tevens de ruststand was,
Na elkaar opgepept te hebben gingen we beter spelen in de tweede helft. Dit leidde tot de 3-1.
Maar helaas kwamen we verder niet meer tot scoren. Het onnodige verlies was een dure les.
Deze week onszelf weer herpakken, want volgende week is het weer tijd voor een
bekerwedstrijd in Stadskanaal aanvang 14.30 en daarna een weekje vrij.
Rolf Vernando

AsserBoys/Fc Assen vr 1
Met enige vertraging werd gisteren afgetrapt in Nieuw Weerdinge tegen de dames van
NWVV Titan. Aangezien de scheidsrechter van dienst had afgezegd trad de leider van
NWVV op als zijn vervanger. Zoals gewoonlijk werd de tegenstander direct onder druk gezet
en kwamen de eerste kansen voorbij maar hun keeper wist alles te keren. Ook liet de
"scheids" zich niet echt van z'n beste kant zien toen pittige overtredingen op Mariska en Tara
in het strafschopgebied genegeerd werden.... Gelukkig kreeg Muis in de 25e minuut de bal
aan de linkerkant. Ze zag dat de keeper heel ver uit haar doel was en legde de bal feilloos in
de verre hoek 0-1. 5 Minuten later gaf Marit een lange bal over de as op Tara die keurig
wegdraaide bij haar verdediger en dicht langs de paal hard inschoot 0-2.
Terwijl de supporters de koffie nog niet op hadden was de 2e helft alweer van start gegaan en
zagen we van ver hoe Tara als een slangenmens door de verdediging slingerde en de 0-3 op
het bord bracht. Nog geen 2 minuten later kwam een afgeslagen bal bij Michelle die van zo'n
25 meter verwoestend uithaalde en de bal in de verre hoek deponeerde 0-4. De druk bleef op
de tegenstander die met veel kunst en vliegwerk het doel schoon wist te houden. In de 62e
minuut gaf Marit een bal op Manon aan de rechterkant die op haar beurt de bal voorzette op
Muis die netjes afwerkte 0-5. Amper een minuut later kreeg Dominique de bal in het
strafschopgebied en schoot keihard over de keeper binnen 0-6. Het leek even of het hierbij
zou blijven maar in de 84e minuut kwam Michelle op over rechts, gaf een mooie voorzet en
zagen we opnieuw Muis die goed inkopte 0-7. Toen vond ook de scheids het blijkbaar genoeg
want ondanks diverse blessure behandelingen in de 2e helft blies hij na amper 40 minuten af...
9 Punten uit 3 wedstrijden met een doelsaldo van 29 voor en 0 tegen...... Het gaat nog steeds
lekker.....
Zaterdag 16 oktober spelen de dames een bekerwedstrijd uit tegen Helpman 5, aanvang van
de wedstrijd 14.00
Tinus Reinds

