Verslag voetbal weekend 30 en 31 Oktober.
Asser Boys 1
Zondag 31 oktober moest er worden aangetreden tegen de nr 2, Muntendam
Vooraf gezegd, de vleugelspelers zijn snel, kunnen aardig voetballen en hebben al menig
doelpunt gemaakt, verder is het een fysiek sterke ploeg. Dus wij waren gewaarschuwd.
Het werd al snel duidelijk wat de manier van voetballen voor hun is, lange bal naar de
vleugels en inderdaad dan zijn zij aardig gevaarlijk. Voetballend konden wij daar te weinig
tegenover stellen.Na ongeveer 13 minuten werd de nr 11 (Michael Ploeger)van hun via een
ongeoorloofde tackle van Aneceit neergelegd binnen de 16, penalty, Marvin zat er dichtbij
maar kon niet voorkomen dat 0-1 er in ging. Hetzelfde spelbeeld ging verder, lange halen naar
voren en de snelle mensen voorin bleven daardoor best wel gevaarlijk. 0-2 werd het nog voor
rust. 2 de helft toch een ander beeld, niet dat het allemaal even goed ging, maar er werd meer
druk naar voren gezet, wat toch resulteerde in een paar goede kansen voor Tristan en Mark,
vizier stond echter niet helemaal goed. Vervolgens Dennis nog met een paar goede kopballen.
Al met al niet goed genoeg om er op het laatst in ieder geval nog punt uit te slepen.
Volgende week uit naar de Wilper Boys, daar maar de 3 punten pakken.
Bert Braxhoofden
Asser Boys 2
In deze wedstrijd kreeg ik helaas maar twee spelers van de eerste selectie terug. Het compleet
maken van het tweede kwam door 3 gastsprekers Patrick, Richard en Kees. Waarvoor dank
Na ongeveer 15 minuten voetballen bleek dat we weinig tegenstand konden verwachten van
FVV. We bleven goed voetballen met onze nieuwe aanwinst Ramon. In de eerste helft kregen
we ook nog een penalty die onze gastkeeper Ricardo verzilverde. Na de 45 minuten stonden
we al riant voor met 4-0. Na de rustpauze was het een zelfde beeld. Er werd in tegenstelling
tot de vorige wedstrijd goede assits gegeven wat resulteerde in nog eens 4 doelpunten
De eindstand was 9-0 door nog een eigen doelpunt van FVV.
Nog even de spelers die gescoord hebben. Devin 2x, Ricardo, Niels, Kees, Rachid, Ramon,
en Oscar .Op 7 nov tegen HSC uit. Dit team staat op de derde plaats in de competitie
Tot zondag
Rob Prak
Asser Boys 3
Na twee weken rust nu weer een wedstrijd. Tussendoor wel getraind, dus wie weet...., Dit
keer op naar Westerbork waar VKW 3 wacht. Moeilijk in te schatten hoe sterk de
tegenstander is maar met een team van 15 spelers kunnen we wellicht enige tegenstand
bieden. Niets is minder waar. De eerste 20 minuten gaan gelijk op. De tegenstander is
enigszins sterker maar weet dit niet om te zetten in doelpunten. Dan opeens slaat het om, we
raken vermoeid, gaan wisselen en de lijn is er uit. Met in korte tijd 8 doelpunten tegen de rust
in. Met elkaar spreken we af het middenveld en de verdediging te versterken om zo grotere
schade te voorkomen. Maar de fut is er uit en het aantal tegen doelpunten doet de motivatie
zakken. Het loopt niet, de linies sluiten niet meer aan en VKW heeft vrij spel, Ze knallen er
nog 9 in, wat de uitslag brengt op 17 - 0. Teleurstelling alom. Met 55 tegen en 3 voor uit vier
wedstrijden zijn de resultaten niet hoopgevend voor de komende wedstrijden, Maar er staat

nog een team onder ons en we hebben nu de sterkere tegenstanders gehad. Nu komende de
"zwakkere"broeders uit de competitie aan bod, daar kunnen we nog enige hoop uit putten.
Komende zondag thuis tegen Annen 3 die uit 4 wedstrijden 3 punten heeft behaald.
Jack Zomer
Asser Boys 4
De staf van Asser Boys 4 had een aantal sponcors van het team uitgenodigd voor de wedstrijd
tegen Annen 5 om na de wedstrijd nog even na te zitten met een hapje en een drankje.
Zaterdagmiddag alles goed voor bereidt , hapjes waren al binnen,drankjes waren er, maar de
telefoon van de wedstrijdsecretaris ging en jawel hoor Annen had niet genoeg spelers om de
wedstrijd te spelen dus werd deze wedstrijd verschoven naar 18 december. Maar ja wat doe je
dan met de hapjes en drankjes, gewoon door laten gaan en eerst even trainen daarna met de
hapjes en drankjes naar het 1 ste elftal kijken. Aanstaande zondag de topper in deze klasse
want beide koplopers spelen elkaar in Eext om 10.00. Op de affiche staat EEXT 3 - ASSER
BOYS 4 beide elftallen hebben 5 wedstrijden gspeeld en 15 punten behaald. Eext heeft een
iets beter doelsaldo.
Asser Boys 5
De wedstrijd tegen Actief 5 ging helaas niet door ook hier had de tegenstander problemen met
beschikbare spelers . Deze wedstrijd is al verschoven naar 23 januari volgend jaar.
Aanstaande zondag spelen we uit en de tegenstander heet dan Zevenhuizen 3. Het gaat dan
om de nummer vier Asser Boys (4 wed 9 pn) en de nummer 5 Zevenhuizen (4 wed 7pn)
Asser Boys 6
Zo, weer wintertijd en hop een uurtje later op naar Norg. In beginsel helemaal geen reserves
meer en bij aankomst ineens weer 4 halve.... Voor nood had Jan "jonkie" Ticho ook maar
even mee genomen. Maar goed, een lekker weertje en gevoelsmatig een sterke tegenstander.
In het begin was Gomos inderdaad sterker en na een minuut of 10 kwam er een rolletje op
onze tobkeeper Raimond af en Raimond dacht dit rolletje eventjes vakkundig weg te schieten.
We weten allemaal dat de techniek van onze keeper geweldig is, dus keurig via de onderkant
lat, de goal in. 0-1 en ook nog wel terecht. Maar langzaam aan kreeg ons team wel heel veel
kansen. Iedereen leek de dozen nog om de schoenen te hebben, want alles ging over of naast
of werd gered door de prima keeper van Gomos. Uiteindelijk toch nog een mooie goal van
Chris op aangeven van Roy. Tweede helft een beetje van hetzelfde.
Mooie uitbraak vanaf rechts en een goeie goal van Nick.
Snel was de vreugde weer voorbij want een mooie voorzet van rechts werd een klein beetje
verkeerd ingeschat door onze geweldige keeper, waardoor de tegenstander de bal makkelijk in
de vrije goal kon plaatsen. Weer op zoek naar de volgende goal maar weer.
En gelukkig kon Chris vanaf links via een prachtige pass de bal op het hoofd van de zeer sterk
ingevallen Ticho plaatsen, die hem prima in kopte!!
Mooie wedstrijd en uiteindelijk best goed gevoetbald! uitslag dus 2 - 3
Door dit resultaat Toch de minste verlies punten in deze klasse 4 wedstrijden 12 punten,
koploper VKW 6 heeft 15 punten uit 6 wedstrijden.
Zondag thuis tegen...... juist ja VKW 6. Aanvang 10.00
Bennie Blauw

Asser Boys Zat 2
Na 2 weken geen wedstrijd gehad te hebben stond zaterdagmiddag Smilde’94 op het
programma en reizen we af naar Smilde.
Bij aankomst treffen we een veld dat door en door nat is, dat wordt dus zwoegen en ploegen!
We beginnen de wedstrijd goed, en hebben zeker het overwicht. Na een kwartier gespeeld te
hebben krijgen we een corner mee. Jeppe neemt plaats achter de bal en weet de bal perfect op
het hoofd van Dennis K te plaatsen, die vervolgens de 0-1 weet in te koppen. Nog geen 10
minuten later weet Smilde door onze verdediging heen te breken en brengt de stand op 1-1 en
kunnen we weer opnieuw beginnen.
Dan veroverd Justin de bal van de tegenstander en weet zich een weg te banen aan de
rechterzijde van het veld en met een fraai schot schiet hij de bal in de linker onderhoek 1-2
Niet veel later krijgt Smilde een penalty mee, volgens ons allen zeker niet terecht, er was
namelijk geen enkel contact tussen de spelers, maar goed scheids beslist…. 2-2
Vlak voor rust weet Levi de ruststand op 2-3 te zetten door keihard schot vanaf de linkerkant.
De tweede helft valt weinig over te zeggen ook nu zijn we weer de sterkere ploeg en creëren
we meerdere kansen, maar de doelpunten willen niet vallen.
In de laatste 5 minuten wordt Levi neer gehaald in de 16 meter, en een terechte penalty volgt.
Levi had nog wat goed te maken t.o.v zijn vorige penalty tegen VAKO dus plaatst hij zich
wederom achter de bal op de stip.
Zeer beheerst schiet Levi de bal in de linker hoek 2-4 Nadat de bal in het net beland is fluit de
scheidsrechter af, weer 3 punten in de pocket!!!
Volgende wedstrijd is zaterdag 6 november thuis om 14.30 uur tegen Peize.
Marcel Braxhoofden.
Asser Boys zat 3
Een natte zaterdagmiddag in Groningen:
Een wedstrijd tegen de hekkensluiter van de competitie vol goede moed begonnen wij aan de
wedstrijd. En het duurde niet heel lang of ons eerste doelpunt werd gescoord. Ons eerste helft
was wat rommelig maar toch weten we de rust in te gaan met een 0-5 voorsprong. Na de rust
begonnen we wat rustiger de bal rond te tikken en de tegenstander te laten lopen dit heeft
goed geholpen na de rust hebben we gedomineerd en hebben we de wedstrijd gewonnen met
0-11. De 3 punten mee naar Assen en weer op nummer 2 in de competitie! , want hier staat
VAKO 5 bovenaan met 5 wedstrijden en 12 punten, Asser Boys heeft ook 12 punten maar al
6 wedstrijden gespeeld.
Dion Grunberg
Asser Boys/Fc Assen Vr1
De wedstrijd Asser Boys/Fc Assen Vr 1 tegen VAKO/Tynaarlo Vr 2 ging niet door omdat de
dames van VAKO/Tynaarlo niet genoeg spelers beschikbaar hadden, deze wedstrijd is
inmiddels verplaats naar 18 december. Komend weekend spelen onze dames uit tegen
stadsgenoot(bijna dan) LEO vr 1 welke uit 5 wedstrijden 9 punten heeft behaald. Ook
volgende week woensdag 10 november spelen onze dames weer en dan een bekerwedstrijd
thuis tegen The Knickerbockers Vr 4 aanvang 19.30.

