
Verslag voetbal weekend 20 en 21  November. 

Asser Boys 2 

Asser Boys 2 zou gaan voetballen in Blijham tegen ASVB 2. Maar doordat het eerste elftal 

een aantal blesure gevallen had kreeg het 2 de elftal te weinig spelers terug en bleven er maar 

zeven spelers over. Dus werd de wedstrijd afgezegd. Aanstaande zondag speelt Asser Boys 2 

thuis tegen Stadskanaal 3 de nummer 2 van de competitie. 

Asser Boys 3 

Asser Boys 5 – Asser Boys 3 

Een eerste kennismaking met de nieuwe indeling naar de 5e klasse voor Asser Boys 3. Meteen 

een interessant duel tegen clubgenoot Asser Boys 5. Ze staan hoog in de middenmoot en een 

vraagteken voor het derde wat hen te wachten staat. Hoe staan ze ten opzichte van elkaar???. 

Reeds vroeg in de wedstrijd komt het derde op achterstand. En al ras volgen er meer treffers. 

Een penalty helpt het derde aan een tegentreffer en na een uitbraak nog een tweede. Al snel in 

de wedstrijd is de achterstand hoog opgelopen en lijkt het weer een kansloze missie voor het 

derde. Het is een duel van de jeugdige onstuimigheid van het derde tegen het geroutineerde 

spel van het vijfde. Veel ren- en draafwerk van het derde waarbij de conditie danig op de proef 

wordt gesteld. Veel lopen met de bal en veel rennen achter de feiten aan. Het vijfde weet 

pijnlijk de vinger op de zere plek te leggen en in de rust is het wonden likken voor het derde 

en alvast vooruitlopen op een grote overwinning voor het vijfde. Na rust gebeurt er niet zo 

heel veel meer en lijkt de wedstrijd gespeeld. Temeer doordat het vijfde kan beschikken over 

een goed scorende spits, Rachid Vos( 2 de). Hij weet met zijn snelheid en doelgerichtigtheid 

een dubbele hatrick te scoren en schrijft met nog een treffer 7 doelpunten op zijn naam. 

Op de stand van 11-2 blaast de goed en relaxed fluitende scheidsrechter Vitali voor het 

eindsignaal. Inmiddels is het derde gewend aan verlies met dubbele cijfers en gaat gelaten het 

veld af. Het vijfde is blij met de overwinning en stijgt naar plaats 4 op de ranglijst. 

Volgende wedstrijden: 

Zo 28 nov 

Asser Boys 3 – vv Westerkwartier 3 

Sv Oosterwolde 3 – Asser Boys 5 

 
Jack Zomer 

 

Asser Boys 4 

De afgelopen weken maken de tegenstanders van Asser Boys 4 er een gewoonte van om af te 

zeggen. Grijpt de pandemie in, waardoor onze tegenstanders iedere keer te weinig man op 

papier kunnen krijgen? Of heeft men in deze donkere dagen toch niet zoveel zin om tegen een 

titelkandidaat te spelen? Het antwoord ligt vast ergens in het midden. Maar goed, na 42 (!) 

dagen konden de blauwe tenues eindelijk weer eens uit de kledingtas. 

Met gepoetste schoentjes, geen enkel puntverlies én grote dorst werd afgelopen zondag 

afgereisd naar Ekehaar. Traditioneel is SVDB een lastige, fysieke tegenstander waarbij je 

iedere keer maar hoopt dat er minder dan 3 collega's het veld moeten worden afgedragen. Ook 

lijkt de wedstrijdleiding een vaste luis in de blauwe pels en dat bleek deze editie helaas niet 

anders. 

Op het amper gemaaide hoofdveld klonk het startsignaal. Ondanks de consequente opkomst 

tijdens onze trainingssessies op donderdagavond leek het gebrek aan wedstrijdritme ons 

parten te spelen. We hadden in de eerste helft het betere van het spel, maar het liep stroever 



dan anders. Het gebruikelijke fysieke spel van SVDB, gecombineerd met scheidsrechter die 

de fluit nog in de kleedkamer had laten liggen, zorgde voor veel ongenoegen in ons elftal. 

Toch creërden we grote kansen, die tot afgrijzen van het toegestroomde publiek niet 

verzilverd werden. Als zelfs sterkhouders als Mulder en Crazy Vianen opgelegde kansen gaan 

missen, dan weet je dat het een lastige ochtend gaat worden. Ook Ivo miste een 100% kans, 

maar dat is geen spits en kun je weinig kwalijk nemen. 

En zo keken we bij een 0-0 ruststand tijdens de thee elkaar aan. Niemand nog echt het idee we 

deze wedstrijd niet over de streep gingen trekken. We moesten immers nog even inkomen, 

toch? En de 2 Patricks kwamen erin, die zouden het tij toch wel doen keren? Niets bleek 

minder waar. De laatste slok thee was amper doorgeslikt en hij lag al in het mandje. Zelfs de 

Neel blijkt de 'nul' niet te kunnen houden. Vervolgens ging het van kwaad toch erger; kopjes 

gingen hangen, het veld werd veels te groot en Donk zijn rentree (na maanden afwezigheid) 

werd beperkt tot maar een half uurtje en heeft hij vroegtijdig winterstop. Eindresultaat: 0-3 en 

het eerste puntverlies is een feit.  

Gelukkig stond Jacob voor ons klaar om eerste hulp te verlenen met onze goed gevulde 

EHBO-koffer vol groene flesjes. Toen we vervolgens in Café Popken (met QR-code 

uiteraard) welkom waren en een heerlijk koud glas bier en huisgemaakte gehaktbal mayo voor 

ons hadden staan, hadden we het al helemaal snel een plekje gegeven. Fijn om na de wedstrijd 

met z'n allen even na te praten.  

Ach, beide voetjes weer op de grond. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen LEO op 

ons. Die zeggen nu vast niet meer af, aangezien we de lijst niet meer aanvoeren.. 

 

Jay Zagers 

 

Asser Boys 5 

Zie verslag Asser Boys 3 

Asser Boys Zat 2 

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Fit Boys op het programma. Fit Boys staat 

nummer 2 op de ranglijst en net als wij ongeslagen, echter hebben wij 2 wedstrijden meer 

gespeeld. Dus reizen we af naar Beilen. 

We beginnen de wedstrijd goed, door goed druk naar voren te zetten, maar dat is niet genoeg. 

Fit Boys blijkt een goed op elkaar ingespeeld team te zijn en weet al heel snel de 1-0 te 

maken. Ook de 2 en de 3-0 worden binnen het half uur gemaakt. Werk aan de winkel voor 

onze mannen, met nog zo’n 20 minuten te spelen in de eerste helft. 

Onze mannen weten zich te herpakken, en door een voorzet van Dani weet Youri de bal mooi 

in de linker hoek te plaatsen 3-1 

Nog geen 5 minuten later weet Levi de bal te veroveren en geeft een steek bal op Justin, die 

vervolgens de 3-2 op zijn naam zet. 

Weer 5 minuten later is het Pascal die de bal scherp voor de goal weet te plaatsen en wederom 

is het Justin die de bal beheerst achter de keeper weet te leggen 3-3 en we hebben weer een 

wedstrijd! 

Fit Boys blijft sterk en weet er vlak voor rust nog 4-3 van te maken, we kunnen weer opnieuw 

beginnen. 

De tweede helft gaat het wat over en weer, maar van beide kanten geen gevaarlijke kansen. 

Toch weet Fit Boys na een half uur spelen er 5-3 van te maken, en dit is tevens ook de 

eindstand. Verder was het een leuke wedstrijd waarin beide partijen elkaar konden vinden. 

Helaas was Fit Boy ons deze keer te slim af, maar we gaan ze na de winterstop ook nog thuis 

ontvangen, kijken of we ze op eigen terrein kunnen verslaan. 

Volgende wedstrijd is op 4 december, we spelen dan uit tegen LTC om 14.30. 



 

Marcel Braxhoofden 

Asser Boys Zat 3 

Gorecht 6 zou de tegenstander zijn van Asser Boys zat 3 maar helaas ging deze wedstrijd niet 

door omdat Gorecht te weinig spelers had om te voetballen.                                                           

Aanstaande zaterdag speelt Asser Boys zat 3 tegen Fit Boys 5 in Beilen, een tegenstander die 

volgens de stand te pakken is. 

Asser Boys/Fc Assen Vr1 

Onder een grijze lucht werd vanmiddag om even over half drie afgetrapt aan de Lonerstraat. 

Tegenstanders waren de dames van HOC/Valthermond de nr 3 in onze competitie. Door 

ziekte, werk en sociale verplichtingen moesten we een aantal vaste krachten missen en waren 

herintreders Mariëlle en Weyanda de bankzitters. HOC liet direct merken dat ze voor een 

goed resultaat naar Assen gekomen waren. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en toen in 

de 7e minuut een uitgooi van Yasmin onderschept werd en onmiddelijk teruggeschoten werd 

op doel was Yasmin kansloos 0-1.  Langzamerhand namen we het initiatief een beetje over 

maar zoals al vaker dit seizoen was het afwerken weer moeilijk. HOC daarintegen had er 

weinig moeite mee en zo belandde in de 27e minuut een schot uit de tweede lijn in het 

doel...0-2. Vor ons het signaal om de druk op te voeren en 5 minuten later was het Muis die 

van heel ver de bal met een prachtige boog over de keeper in de verre hoek legde 1-2 en 8 

minuten daarna kwam Do goed door over rechts, gaf voor op Muis die simpel haar tweede 

scoorde 2-2. 

In de tweede helft was het geen best begin van onze kant en rommelig spel leidde tot 

balverlies achterin, druk op het doel en geklungel op de doellijn en de 2-3........ Niet getreurd, 

mouwen opstropen en door! In de 60e minuut zette Kyra goed door op links en zag en we hoe 

Muis haar voorzet intikte 3-3. HOC liet toch weer zien dat ook zij veerkrachtig zijn en slechts 

4 minuten na de gelijkmaker wisten ze met een hard schot opnieuw op voorsprong te komen 

3-4. Tja, waar zouden we zijn zonder Muis, in de 67e minuut kwam Tara opzetten over rechts, 

zette voor en daar was opnieuw Muis voor haar 4e van vandaag 4-4. Volgens sommige 

mensen een terechte uitslag maar dat zie ik (en met mij meerderen) toch anders. De 

scheidsrechter ging elke keer nogal makkelijk mee in het fanatieke vlaggen van de 

grensrechter van HOC zodat zowel in de 1e als ook in de 2e helft een doelpunt van ons werd 

afgekeurd wegens buitenspel. Als zelfs de trainer van de tegenstander toegeeft dat er op beide 

goals niks aan te merken was hou je toch een vervelende nasmaak aan dit duel over.... Ook 

omdat vlak voor het eind Tara in een duel vervelend op haar rug viel en van het veld gedragen 

moest worden. Volgens de eerste berichten valt het mee maar houden we er rekening mee dat 

ze speeltijd gaat missen. Vanaf hier beterschap Tara! Volgende week, weer zonder publiek 

helaas, spelen we in Westerbork tegen de dames van VKW. 

 

Tinus Reinds 

 


