
Verslag voetbal weekend 13 en 14  November. 

Asser Boys 1 

Asser Boys 1 was vrij dit weekend  en speelt komend weekend thuis tegen de studentenploeg 

Forward uit Groningen. 

Asser Boys 2 

Op zondag de bekerwedstrijd in Niebert tegen Westerkwartier. Ivm een vrije zondag van het 

eerste had ik enkele spelers gekregen. We begonnen precies om 10.00 uur. We startten goed 

met goed positiespel wat al direct na 4 minuten door een fraai doelpunt van Alexce de 1-0 

opleverde. Ik had goede hoop op een leuke wedstrijd van onze kant. Echter het liep anders. De 

tegenstander begon wat ruwer te spelen en maakte veel overtredingen. Helaas greep de 

scheidsrechter naar mijn mening niet op een juiste wijze in. Hij liet veel overtredingen 

onbestraft. We begonnen ons daaraan te irriteren waardoor er onnodig veel gepraat werd. We 

verloren de greep op de wedstrijd en maakte in de achterhoede 3 slordige foutjes die dan ook 

direct werden afgestraft. We kwamen op een 3-1 achterstand tot de rust. Na de rust 

probeerden we het tij nog te keren. We scoorden nog wel de 3-2 maar verloren uiteindelijk 

met 5-2 . Aanstaande zondag spelen we uit tegen ASVB uit Blijham. 

 

Rob Prak 

 

Asser Boys 3 

Hoogersmilde 2 - Asser Boys 3 

Nieuwe Corona maatregelen: geen publiek. Vrijwel onder de zendmast in een waterkoud 

Hoogersmilde op na de volgende uitdaging, Hoogersmilde 2. Hun reputatie was hen al  

vooruitgesneld door de bekerwedstrijd die zij enige weken geleden tegen ons 2 de hadden 

gespeeld. Dit zou wel eens een lastige pot kunnen worden. Met slechts 1 wissel, vanwege 

blessures en afzeggingen een klein team. Maar we hebben afgelopen dinsdag uitstekend 

getraind en verwachten er wel wat van. Het Eerste al half uur doen we niets onder aan onze 

tegenstander en de wedstrijd gaat behoorlijk gelijk op. We spelen goed en met overleg. 

Hoogersmilde weet wel wat kansen te creeren maar weet deze niet te verzilveren. Dan helaas 

toch een mooi uitgespeelde goal tegen, niets aan te doen. Kort daarop geven we nog een 

cadeautje weg, per slot van rekening is Sinterklaas in het land. en gaan met 2 - 0 achter de rust 

in. Helaas uitval van twee van onze sterkhouders Wouter en Thijmen, waardoor we de 

wedstrijd met tien man uit moeten spelen. De eerste helft kreeg het ontregelen en provoceren 

door onze tegenstander vrijwel geen vat op ons, we bleven lekker voetballen en lieten ons niet 

intimideren door hun negatief gedrag. Na rust veranderde er van alles. Direkt na rust was 

vrijwel iedere aanval van hen raak,en stond de teller al snel op 10 tegen. Tot twee keer toe een 

opstootje met het nodige duw en trek werk van beide kanten deed de scheidsrechter besluiten 

de wedstrijd halverwege de 2 de helft te stoppen. Dus onverrichter zaken weer terug naar 

Assen met een eindstand van 10-0. Weer dubbele cijfers en ook nog eens een nare 

tegenstander . Maar desondanks toch het gevoel dat er enige positieve ontwikkeling in ons 

spel komt. Dat kunnen ze dan laten zien in een andere klasse namelijk bij Asser Boys 5 in de 

competitie en zij beginnen aanstaande zondag thuis tegen Asser Boys 5. 

 

Jack Zomer 

 

 



Asser Boys 4 

Asser Boys 4 was vrij en spelen dit weekend uit in Ekehaar tegen SVDB 

Asser Boys 5 

Ook Asser Boys 5 was vrij en zou ook aanstaand weekend vrij zijn maar Asser Boys 3 kwam 

bij hen in de competitie en er werd dus een wedstrijd ingelast. En dat is dus Asser Boys 3 die 

de tegenstander is dit weekend. 

Asser Boys Zat 2 

Asser Boys zat 2 moet het aanstaande zaterdag op nemen tegen Fit Boys 3 in Beilen. 

 

Asser Boys/Fc Assen Vr1 

Gisteren stond de competitiewedstrijd tegen Hollandscheveld op het programma. Helaas was 

onze verslaggever Tinus Reinds niet aanwezig, waardoor een tweetal aan de kant deze zware 

taak op zich heeft genomen.  

Net na 14.30 was de aftrap door onze pupil van de week, Elyne van meisjes onder 13-2. Door 

haar benutte penalty stonden we voor ons gevoel al 1-0 voor. Elyne is zelf keepster, heeft als 

favoriete speelster Lieke Martens en hoopt later Kok te worden, hóé leuk is dat! �  

Het begin van de wedstrijd ging gelijk op, rommelig van beide kanten en her en der wat 

uitglijders door het natte veld. Na zo’n 25 minuten werd de eerste goal gescoord, een voorzet 

van Sarina werd er door Yasmin ingelopen. Vanaf dit moment ging het sneller, want nog geen 

3 minuten later was het  wederom een voorzet van Sarina die in het net werd geschoven door 

Tara voor de 2-0! Door het gladde veld en soms wat onrust, werd er de 10 minuten hierna niet 

gescoord. Tot Sarina, ja ze was op dreef, scoorde op voorzet van Manon. Hierna was er helaas 

een blessure, waardoor er genoodzaakt was om te wisselen. DJ stond luttele minuten in het 

veld, maar wist na een assist van Yasmin direct te scoren! Het was rust, en we stonden met 4-

0 voor. Dit hadden er meer kunnen zijn, maar met een ruime voorsprong de thee opdrinken is 

nooit verkeerd. 

De tweede helft was nog koud en er was alweer gescoord. Ditmaal door Sophie, die er in de 

rust was ingekomen. Helaas is de assist door onze waarnemers niet gezien (dus mocht je je 

aangesproken voelen, dan horen we het graag dan corrigeren we dit natuurlijk!). De stand is 

inmiddels 5-0. Hierna volgde weer een rommelig kwartier, waarin er wel wat kansen waren 

maar niet secuur genoeg om in het net te belandden. Tot het moment dat de bal uit de kluts bij 

DJ kwam en die niet aarzelde om te scoren. Met nog ongeveer 25 minuten te gaan was het 

Manon die doorstoomde en na een assist van DJ wist te scoren. Hollandscheveld was net 

bekomen van de aanval, en het was wéér raak, ditmaal gaf Manon de assist op Tara, 8-0! De 

eindstand werd op 9-0 gezet door onze spits Dominique.  

Volgende week spelen we wederom thuis, maar helaas zonder publiek. We houden u op de 

hoogte via onze social media kanalen! 

 

De Dames 

 


