
Verslag voetbal weekend 27 en 28  November. 

Asser Boys 1 

Asser Boys was te sterk voor TLC, waar oud trainer van Aser Boys, Hemmo de Wal nu de 

trainer is . Robert Termohlen zette Asser Boys in de 27 minuut van de eerste helft op 

voorsprong maar TLC kwam vlak voor rust terug in de wedstrijd 1 - 1 door Jetse Tuithof.  

Mark Koops bezorgde in de 56 minuut voor Asser Boys de overwinning door de 1 - 2 te 

scoren. Wat TLC ook probeerde het lukte niet om te scoren dank zij uitsteken keepers werk 

van Marvin Bodde. 

 

Asser Boys 2 

Asser Boys 2 zou thuis spelen maar het weer gooide roet in het eten, twee velden werden 

afgelast en er moesten dus twee wedstrijden worden afgelast.Naast Asser Boys 6 ook Asser 

Boys 2 dit keer. Als alles doorgaat spelen we aanstaande zondag in Tynaarlo. 

 

Asser Boys 3 

De tweede wedstrijd voor het derde in de 5 de klasse. Een thuiswedstrijd tegen de 

middenmoter Westerkwartier 3. De Omstandigheden zijn koud maar de boys hebben er zin in 

en de opkomst is weer groot, 5 wissels. Meteen vanaf de aftrap wordt er vol op de aanval 

ingezet wat lijdt tot een grote kans die helaas niet verzilverd wordt. De wedstrijd ontwikkeld 

zich tot een echte strijd. Helaas geven de spelers van het derde de doelpunten te gemakkelijk 

weg. Maar ze weten ook zelf te scoren, Met 1 - 3 achter de rust in. Dan de nodige wissels 

doorgevoerd en vol goede moed de tweede helft in. Ongekend wat er dan gebeurd, het derde 

weet de stand om te buigen naar een 3 - 3 tussenstand met mooie uitgespeelde doelpunten en 

een tegenstander die op omvallen staat.. Dan echter, door een onduidelijkheid van de tot dan 

toe goed leidende scheidrechter dhr E,Brouwer, valt er een tegen doelpunt. De keeper van 

Asser Boys is nog bezig met het juist neer zetten van de muur. De speler van Westerkwartier 

die al klaar staat de vrije trap, net buiten het strafschopgebied, te nemen wacht het fluitsignaal 

niet af en neemt de vrije trap. De boys zijn verrast en reageren niet, zij hadden eerst een 

fluitsignaal verwacht. Echter het doelpunt telt en 3 - 4 achter. De scheidsrechter had niet 

specifiek aangegeven dat een fluitsignaal moest worden afgewacht. Het hele team voelt zich 

onrechtmatig behandeld en kan zich daar niet overheen zetten, alle concentratie verdwijnt.                                   

Westerkwartier pakt de geboden gelegenheid en weet  nogmaals te scoren 3 - 5. Wedstrijd 

hierdoor in het slot en uit handen gegeven. Het mekkeren en klagen blijven doorgaan, er 

ontstaan irritaties richting  scheidsrechter en tegenstander, over en weer scheldpartijen en 

zelfs een opstootje. De wedstrijd is vrijwel ten einde en wordt vroegtijdig door de 

scheidsrechter afgefloten. Conclusie: het niveau in de vijfde klasse past het derde beter, er is 

meer gelijkwaardigheid en zelfs zicht gehad op een eerste overwinning. Aanstaande zondag 

vrij en hopelijk op zondag 12 december thuis tegen De Wilper Boys 

Jack Zomer 

 

 

 



Asser Boys 5 

 

Asser Boys 5 zou gaan spelen tegen Oosterwolde maar helaas hadden wij niet genoeg spelers 

vandaar dat deze wedstrijd er uit ging. Aanstaande zondag de thuis wedstrijd tegen Stanfries 

4. 

 

Asser Boys 6 

Asser Boys 6 zou thuis spelen maar het weer gooide roet in het eten, twee velden werden 

afgelast en er moesten dus twee wedstrijden worden afgelast.Naast Asser Boys 2 ook Asser 

Boys 6 dit keer. Als alles doorgaat spelen we aanstaande zondag  tegen plaatsgenoot LTC 2. 

Asser Boys Zat 2 

Asser Boys zat 2 had een vrij weekend en hopen aanstaande zaterdag weer te voetballen tegen 

LTC 8 om hun koppositie te handhaven. 

 

Asser Boys Zat 3 

Het was weer een mooie zaterdagmiddag. 

De wedstrijd Asser Boys zaterdag 3 tegen Fitboys 5 stond op het programma. In eerste 

instantie kon de wedstrijd niet doorgaan, omdat de velden bij Fitboys helaas waren afgekeurd. 

Maar we wouden toch wel heel graag voetballen omdat het zomaar eens de laatste wedstrijd 

van het seizoen kon zijn i.v.m. Corona. Onze captain ging erachteraan en wist het te regelen 

mede door uitstekend werk van Asser Boys dat snel wist te schakelen. 

De pot die eerst bij Fitboys zou zijn, was nu ineens bij Asser Boys. Dit vonden wij uiteraard 

niet erg!  

We begonnen de wedstrijd in een 4-3-3 formatie en speelden tegen de 4-4-2 formatie van 

Fitboys. In de eerste helft verliep het niet altijd even soepel. We creëerden wel wat kansen, 

maar hier kwamen verder geen doelpunten uit. Fitboys had het ook niet al te makkelijk. Ze 

gooiden de bal voor of ze schoten van afstand, maar dit gelukkig zonder resultaat.  

In de rust hebben we het systeem omgegooid, en zijn we in de tweede helft ook 4-4-2 gaan 

spelen. Dit omdat we tegen het probleem aanliepen dat als Fitboys in de aanval was, er te veel 

misverstanden ontstonden over wie welke man moest dekken.  

We begonnen redelijk aan de tweede helft en in verdedigend opzicht stond het beter. We 

hadden geen last meer van de buitenspelers die opeens opdoken. Wel kreeg Fitboys een 

corner waar een grote kans uit ontstond.  Gelukkig hadden we nog Jesus die in het doel stond, 

om de bal van de lijn te halen. Maar toen… de links midden van Fitboys zag toch een 

mogelijkheid om de bal voor te geven, en dit leidde tot een goal. We stonden 0-1 achter met 

nog 20 minuten te spelen. 2 Minuten later, Roan word neergehaald en we krijgen een vrije 

trap. Roan gooit de bal 2e paal, en Demy kopt de bal er in!! Het stond ineens 1-1 met nog 

genoeg tijd om die 3 punten alsnog binnen te slepen. Nog geen tien minuten later, Onny is aan 

de bal, hij passt de bal naar Marc, en Marc schiet de bal in één keer laag in de verre hoek 

binnen 2-1!!! Met nog tien minuten te spelen moesten we er alleen nog voor zorgen dat we 

geen tegendoelpunt meer kregen. En dit lukt. We winnen de wedstrijd met een stand van 2-1 

en kunnen trots zijn op onszelf!  Op naar de volgende wedstrijd in deze spannende competitie! 

En dat is weer een thuiswedstrijd wel aanstaande zaterdag tegenstander heet dan Mamio 6 

Xander Ruiter 

 



Asser Boys/Fc Assen Vr1 

Het was akelig fris vanmiddag in Westerbork bij de aftrap van de wedstrijd VKW Vr1 - Asser 

Boys/FC Assen Vr1. Al na 2 minuten gaf Manon een lange bal op Dominique die met een 

mooie lob de 0-1 scoorde. VKW kwam echter 2 minuten later langszij toen uit een uitbraak 

gescoord werd 1-1. Weer 3 minuten later gaf Do de bal mee aan Sarina die met een hard schot 

de keeper kansloos liet 1-2. In de 10e minuut trok VKW de stand weer gelijk toen Linda iets 

te ver voor haar doel stond en verrast werd door een bekeken afstandsschot 2-2. Het moet 

gezegd worden, het spel van onze kant was enigszins slordig. Passes die onzuiver of te hard 

waren... we zagen niet het mooie voetbal dat onze dames kunnen spelen tot de 24e minuut 

toen Tara een bal onderschepte, doorspeelde op Do die op haar beurt voorzette op Yasmin die 

de bal goed legde en onhoudbaar inschoot 2-3. 4 Minuten later verraste Manon vriend en 

vijand met een prachtig schot van zeker 30 meter dat net onder de lat doorvloog 2-4. Tevens 

de ruststand. 

In de tweede helft waren onze dames toch weer iets meer zichzelf. Het liep nog niet allemaal 

gesmeerd maar er zat iets meer lijn in. In de 67e minuut kreeg de keeper geen vat op een schot 

van Mariska en was Do er als de kippen bij om de 2-5 in te tikken  Enkele minuten daarna 

toen een schot van Muis te moeilijk voor de keeper was stond Do opnieuw op de juiste plek 

om de rebound in te tikken 2-6. In de 85e minuut schoot Manon hard op het doel en ditmaal 

was het Muis die de rebound benutte 2-7. Vlak voor het eindsignaal zagen we nog hoe Do 

teruglegde op Manon die haar tweede goal van de middag scoorde 2-8. Een uitstekende 

uitslag, waardoor we stevig aan kop blijven staan. Volgende week weer thuis tegen Nieuw 

Buinen.... Laten we gewoon deze positie houden, niks mis met een feestje toch?  

 

Tinus Reinds 

 


