
Verslag voetbal weekend 6 en 7 November. 

Asser Boys  vertrok vanaf de parkeerplaats want er was geen doorkomen aan bij de kantine 

dit i.v.m. met een mountinbike tocht van ongeveeer 700 fietsers. Vandaag ging de rit naar De 

Wilp waar Wilper Boys op ons stond te wachten. Vijf basisspelers waren er niet , geblesseerd 

of een weekend weg(vroeger deed je dat als er een vrij weekend was. tijden veranderen)Ook 

Wilper Boys stond er ook niet goed voor dus vandaag voor beide ploegen der op of eronder. 

De eerste helf waren beide teams aan elkaar gewaagt met de betere kansen voor Asser Boys 

tot in de 45 minuut twee spelers elkaar vast hielden in het strafschop gebied bij een corner 

voor Asser Boys, de aanvoeder van Wilper Boys en Nick Modderman, de corner zou worden 

genomen en de scheids floot af en liep naar Nick en de Aanvoeder toe en gaf Nick 

Modderman de rode kaart omdat de aanvoeder gillend op de grond lag. Wat daar gebeurd is 

weet ik niet maar de scheids heeft het ook niet gezien maar ging meer af op de Spelers van 

Wilper Boys, die trouwens zo maar weer opstond en verder speelde, nergens geen last meer 

van. Nadat Nick het veld had verlaten en de corner was genomen floot de scheids af voor de 

rust  0 - 0. Het leukste van de eerste helf was hoe men met het scorebord aan het puzzelen 

was, dan was het 29 min en 5 - 0, dan weer 0 minuten 0 - 2 en het bleef maar doorgaan, goed 

kwam het niet. Het was koud aan het veld maar binnen was het lekker warm. Iets te lang 

binnen gezeten zodat ik de goal niet heb gezien in de 55 minuut doelpunt maker was Rick van 

Dijken 1 - 0. Daarna was het Asser Boys dat knokte, knokte om er een gelijk spel uit te halen 

of misschien  wel de winst maar wat er ook werd geprobeert geen goal. Een kans was er in de 

slotfase nog voor Wilper Boys maar de spelers liep alleen op Marvin af maar schot naast. 

Helaas geen drie of een punt maar de instelling was goed en dat geeft de mee gereisde 

supporters weer moet voor de volgende wedstrijd op 21 noverber thuis tegen Forward 

GSAVV aanvang 14.00. Maar eerst nog even de beker wedstrijd thuis op 11 novenber tegen 

Winsum aanvang 20.00 uur. 

Gehakballen Test  Nieuw Roden  7,3                                                                                    

door                                     Siddeburen  5,0                                                                             

Gerrit en Tiemen             Wilper Boys  6,3 

 

Aart Rossing 

Asser Boys 2 

Op 7 nov de wedstrijd tegen HSC. Op de ranglijst neemt onze tegenstander de derde plek in. 

Voor de wedstrijd had ik de boys al verteld dat deze wedstrijd wel eens een moeilijke kon 

worden. Mooi was in ieder geval dat good old Aschwin bos weer van de partij was. In de 

eerste 10 minuten werd het al duidelijk dat het inderdaad geen makkelijke tegenstander was. 

HSC speelde goed met goede combinaties en er zaten een paar snelle jongens in die we soms 

niet konden bijbenen. Dit alles resulteerde tot de rust in een 3-0 achterstand. In de tweede 

helft was het eenzelfde spelbeeld. We waren slordig in de paas  en de afvallende ballen waren 

praktisch allemaal voor HSC. In de tweede helft werd er door HSC nog 2 keer gescoord. Vlak 

voor het eindsignaal hebben we nog met een goed schot op de lat geschoten. Maar veel 

uitgespeelde kansen waren er niet van ons. Al met al een terechte nederlaag 5-0. We moeten 

gewoon accepteren dat de tegenstander deze zondag beter was als ons. Nog dank aan de 

gastspelers.Aanstaand weekend spelen we uit in de beker tegen Westerkwartier 2. 

 

Rob Prak 

 



Asser Boys 3 

Asser Boys 3 - Annen 3 

Na het smadelijke verlies van vorige week staat ons weer een volgende opdracht uit te voeren; 

het opnemen tegen Annen 3. Gezien de ranglijst een minder zware tegenstander dan de vorige 

wedstrijden. Dus wie weet...... 

Kort na begin van de wedstrijd komen we reeds op achterstand. Annen weet vroeg te scoren 

en gedurende de eerste helft uit te lopen naar een 0-3 voorsprong. In de rust nieuwe plannen 

gemaakt om meer schade te voorkomen en wellicht tegenstoten te kunnen plaatsen, maar dit 

plan valt al snel in diggelen door nog een tegengoal van Annen kort na aanvang van de tweede 

helft. De demotivatie van weer een op komst zijnde nederlaag is voelbaar. Spelers zetten wel 

door maar de overtuiging mist. De schade blijft nog enigszins beperkt tot nog 3 doelpunten. 

De goed leidiende scheidsrechter Frans Kooimans fluist voor het eindsignaal. De frustratie is 

voelbaar en ondanks de sportieve wedstrijd loopt het toch nog bijna uit op een opstootje. 

Loopt gelukkig met een sisser af. Wederom gaan we met gebogen hoofd het veld af. 0-7 

verlies. Helaas. We blijven hopen op betere resultaten voor de volgende wedstrijden maar 

moeten toch erkennen dat we een klasse te hoog zijn ingedeeld en dat het een zeer moeizaam 

vervolg van het seizoen gaat worden. Desondanks is de wedstrijd opkomst goed en blijven de 

spelers zich inzetten voor een beter resultaat. 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys 4 

Afgelopen  zondag zou de topper in deze klasse  worden gespeeld EEXT  3 - ASSER BOYS 4 

De nummer 1 tegen de nummer 2 maar helaas Eext had niet genoeg spelers om te voetballen 

dus werd deze wedstrijd afgelast . Asser Boys 4 is komend weekend vrij , ook Eext is vrij. 

Blijven beide ploegen blijven op 5 wed en 15 pn staan en ook Smilde 2 voegd zich bij deze 

twee ploegen . Smilde kan als ze winnen van Gieten 5 alleen boven aan komen aanstaand 

weekend.  

Asser Boys 5 

Net als vorige week ging ook de wedstrijd tegen  Zevenhuizen 3 niet door om dat zij ook niet 

genoeg spelers beschikbaar hadden. Asser Boys 5 is nu twee weken vrij en komen op28 nov 

ember pas weer in actie en speln dan uit tegen Oosterwolde 3. 

 

Asser Boys Zat 2 

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Peize 3 op het programma. Peize staat nummer 8 

op de ranglijst, dus zou het ook vandaag weer moeten lukken om de 3 punten te pakken. 

Eerst nog even een teamfoto maken, zodat ook dit weer vereeuwigd is. Met dank aan Johan de 

jonge!! In het eerste kwartier van de wedstrijd maakt Peize een goede indruk en zijn ze best 

sterk aan de bal, maar dat zet de mannen van zaterdag 2 scherp en we zitten er goed boven op. 

Er worden vele kansen gecreëerd, maar keer op keer  lukt het ons niet om de bal in het net van 

de tegenstander te krijgen. Dan krijgt Dennis V een steek bal van Jeppe en weet Dennis  de 

bal in het net te leggen … 1-0. De 2-0 komt tot stand door een mooie voorzet van Jimi vanaf 

de rechterkant waardoor Levi met zijn linkerbeen de bal beheerst in de goal weet te leggen. 

De tweede helft zijn we weer de bovenliggende partij, maar toch weet Peize de bal te 

veroveren en de 2-1 te maken. Na ongeveer een half uur gespeeld te hebben weet Dennis V 



zich aan de linkerkant vrij te spelen en met een mooi hard schot beland de bal in de rechter 

hoek achter de keeper… 3-1. In de laatste 10 minuten valt er nog een eigen doelpunt bij Peize 

doordat Justin de bal tegen de voet van de tegenstander schiet en de bal ongelukkig voor Peize 

in de goal beland. Eindstand 4-1  

We staan ongeslagen boven aan, maar worden gevolgd door fit boys die ook ongeslagen zijn. 

Echter heeft fit boys 2 wedstrijden minder gespeeld. 

Aankomend weekend geen wedstrijd, maar een week later (20 november)staat op het Affice 

FIT BOYS  2 - ASSER BOYS ZAT 2  aanvang 14.30 

We gaan er natuurlijk ons uiterste best doen om de 3 punten uit Beilen mee te nemen!! 

 

Marcel Braxhoofden. 

 

Asser Boys/Fc Assen Vr1 

Onder herfstige omstandigheden werd zaterdagrmiddag afgetrapt in Loon tegen de dames van 

LEO. Na 3 voetballoze weekenden was het ook wel weer 's tijd! Vanaf de aftrap hadden onze 

dames de regie in handen en werd de tegenstander nauwelijks over de middenlijn gelaten. Of 

het door de 3 weken gedwongen rust kwam of dat er andere zaken speelden, het geheel oogde 

een beetje rommelig. Toch konden we al in de 9e minuut juichen toen Sarina goed doorkwam 

over rechts en een puike voorzet afleverde die door Muis werd ingeschoten 0-1. 6 Minuten 

later was het diezelfde Muis die over links opstoomde, op Mariska passte die op haar beurt de 

bal aan Dominique gaf die hard inschoot 0-2. Het leek er op dat dit ook al de ruststand zou 

blijven maar in de 40e minuut kwam Sarina opnieuw goed door over rechts en was het 

ditmaal Tara die de voorzet in het doel schoot 0-3 

De 2e helft verliep grotendeels net als de 1e... Veel druk van onze kant maar ook te veel 

slordig balverlies en onzuivere passes. Ook de keeper van LEO deed goed haar werk en wist 

menige doelpoging om zeep te helpen. In de 55e minuut zette Do voor op Muis die haar 

tweede goal van de middag scoorde 0-4. In minuut 67 kreeg opnieuw Muis de bal van 

achteruit om vervolgens de 0-5 achter de keeper te leggen en 7 minuten later was het Muis die 

op rechts haar tegenstander passeerde en de bal voor het doel bracht waar Yasmin klaar stond 

om de 0-6 in te tikken. Een duidelijke overwinning al blijf ik van mening dat het voetballend 

nog beter kan. Hoe dan ook, 3 punten in de pocket. Woensdagavond het volgende hoofdstuk 

in het bekertoernooi tegen de dames van TKB4      We hebben er vertrouwen in dat ook dit 

weer goed afloopt.... 

Tinus Reinds 


