
Verslag voetbal weekend 16 en 17 Oktober. 

Asser Boys 1 

Zondag 17-10  Asser boys 1 - Actief 1  

Vandaag kwam de nog ongeslagen Actief op bezoek bij het sportpark van AsserBoys. 

Beide teams begonnen met veel vertrouwen aan de wedstrijd. Asserboys begon sterk 

aan de wedstrijd met veel balbezit maar kwam lullig 0-1 achter. Hierna kwam ook snel 

de 0-2 door een eigen goal van Asserboys. Zo gingen beide teams ook de rust in. Na 

de rust was het Asserboys weer die het meeste balbezit had maar niet veel kansen kon 

creëren bij het doel van Actief. Zo werd het door slordig spel al weer snel 0-3, en 

werden daarna ook de 0-4 en de 0-5 gemaakt. Jeroen Bergsma had nog in de 85ste 

minuut een kans op doel maar dat was tevergeefs. Actief blijft ongeslagen in de 3e 

klasse zondag en Asserboys hoopt deze uitslag snel te kunnen vergeten en zich te 

richten op de volgende uit wedstrijd op 24/10 tegen Siddeburen 1.  

 

Alexce Mirosjnisjenko 
 

Asser Boys 2 

Afgelopen zondag de bekerwedstrijd in en tegen SV Hoogersmilde. We begonnen net zoals 

de laatste weken goed aan de wedstrijd ondanks ons goede spel kwamen we na ongeveer en 

kwartier in de eerste helft op 1-0 achterstand. We bleven met goed positiespel hoogerasmilde 

de baas. Wat dan ook resulteerde in een 1-4 ruststand.  

De tweede helft liet toch wel een ander beeld zien als de eerste. Het werd wat onvriendelijker 

en af en toe werden er harde overtredingen gemaakt met name door Hoogersmilde. Kennelijk 

vond de scheids die overtredingen allemaal prima. Maar een opmerking werd met geel 

bestraft. Na negentig minuten stond het 4-6. Al met al toch weer een goede wedstrijd en een 

ronde verder in de beker.  

Aanstaande zondag spelen we thuis tegen Kwiek aanvang 10.30 

 

Rob Prak 

 

Asser Boys 3 

Asser Boys 3 was vrij net zoals komend weekend  . Op 30 oktober spelen ze de volgende wedstrijd 

weer  uit tegen VKW 3. Ook die ploeg verloor met dikke cijfers van LEO 3 namelijk 14 - 2, 

misschien meer een tegenstander die te kloppen is. 

Asser Boys 4 

Nog 1 week 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. 

 



Asser Boys 5 

Op 17 oktober 2021 was de grootste prestatie al geleverd, Guido had namelijk ervoor gezorgd 

dat er met een flink aantal gastspelers het toch mogelijk was om de wei in te mogen spelen. 

Na een tropische route over dorpjes als Een en de Haspel werd na een half uur het complex 

van tegenstander De Wilper Boys bereikt.  

Na een gelijk opgaand begin opende Mark na een kwartier de score met een schot van 25 

meter over de keeper heen. Terwijl de tegenstander nog aan het bijkomen was dacht Nijdam, 

dit kan ik ook. En zo geschiedde, er moesten twee spelers uitgespeeld worden alvorens er een 

schietkans van 25 meter was, maar ook deze ging perfect over de keeper heen, 0-2.  

Enkele minuten later volgde uit een vrije trap van Merijn de volgende goal, gastspeler Jackie 

wist de bal tegendraads voorbij de keeper te koppen. Met een 0-3 tussenstand leek de 

wedstrijd gespeeld. Waar Asserboys verslapte, kwamen de Wilper Boys dichter bij de goal. 

Een stabiele verdediging onder leiding van Merijn en Wouter wisten een boel ballen weg te 

koppen. Helaas kon zelfs de uitstekend keepende Elroy de 1-3 niet voorkomen.  

De tegenstander kwam vervolgens furieus uit de kleedkamers. Met wonderthee leken zij 

opzoek naar de aansluitingstreffer. Aan corners geen gebrek, maar met acht man in de 16 en 

Elroy als slot achter de deur kwam er geen bal door. Waar Wilper Boys aan het drukken was, 

wist Knoop een counter in te leiden door Mark weg te sturen, die na een lange rush de bal in 

het netje legde.  

Het countervoetbal zorgde ervoor dat gastspeler Devin enkele malen op de keeper op af 

mocht gaan. Helaas weerhielden de keeper, de verdediger en de lat hem van een verdiende 

goal.  

Een kleine inzinking van Asser Boys zorgde voor de 2-4. Maar nadat Mark de bal over de 

verdediging had gelegd wist Wouter de wedstrijd definitief te beslissen met de 2-5 en deed 

daarmee een open sollicitatie naar Asser Boys 5. Een storm op de goal van Asser Boys haalde 

niets meer uit, en zo wisten de mannen uit Assen met 20% balbezit de punten mee naar huis te 

nemen. Aanstaand weekend is Asser Boys 5 vrij, de week er op spelen ze thuis om 10.00 en 

dan komt Actief 5 op bezoek en ploeg die met 2 - 0 won van De Wilper Boys 

 

Guido Prins 

 
Asser Boys 6  

Asser Boys 6 was vrij dit weekend en ook aanstaand weekend speelt Asser Boys 6 niet.   Asser Boys 6 

staat keurig op een 2 de plaats met nog maar 3 wedstrijden gespeeld en 9 punten heeft , terwijl de 

nummer 1 VKW al 5 wedstrijden heeft gespeelt en 12 punten heeft vezameld , de nummer 3 is LTC 

met 5 wedstrijden en 9 punten. Asser Boys 6 speelt op 31 oktober de uitwedstrijd tegen oper Gomos 

om 10.00. 

Asser Boys zat 2 -  

Geen voetbal voor Asser Boys zat 2 afgelopen weekend en ook zaterdag zijn ze vrij. De week 

er op ,30 Oktober, staat de thuis ontmoeting tegen Smilde 3 op het programma wat op papier 

niet de beste tegenstander zal zijn dus alle kans om de koppositie te versterken. de wedstrijd 

begint om 14.30.  

 

 



AsserBoys/Fc Assen vr 1   

De dames van Asser Boys/Fc Assen zou het moeten opnemen tegen de dames van Helpman 5 

voor de Beker , maar helaas belde Helpman  af  omdat ze niet genoeg spelers beschikbaar 

hadden. Even afwachten wat  de KNVB doen met deze wedstrijd of hij nog moet worden 

gespeeld of dat Asser Boys/Fc Assen verder Bekert. 

Ook komend weekend geen voetbal voor de dames, de week er op komt Vako/Tynaarlo da 2 

op bezoek. Vako/ Tynaarlo da1 werd al aan de zegekar gebonden met een overwinning van 7 

-  0, dus wat het gaat worden voor de dames uit Vries ik weet het niet ? 

aanvang wedstrijd 14.30 . 


