
Verslag voetbal weekend 4 en 5 December. 

Asser Boys 1 

Asser Boys heeft al winterstop hopelijk maar tot half Januari 

Winterstop stand. 

1. SVZ   7 - 18  8.  Asser Boys 8 - 10 

2. GSAVV Forward  7 - 18  9.  HSC  7 -   8 

3.Actief   7 - 16  10.LEO  8 -   8 

4.Muntendam  7 - 14  11.Nieuw Roden 8 -   7 

5.De Wilper Boys  9 - 13  12.Siddeburen 8 -   5 

6.TLC    8 - 11  13.ZNC  6 -   3 

7.Groninger Boys  8 - 13 

 

Asser Boys 2 

Op 5 dec de wedstrijd in en tegen Tynaarlo. In de eerste helft was Tynaarlo en Asser Boys aan 

elkaar gewaagd. Het was een gelijk opgaande wedstrijd. Toch kwamen we na ongeveer 20 

minuten mee 1-0 achter. Er moest van onze kant een tandje bij wat dan ook resulteerde in een 

doelpunt van Joell. We kregen wel de kans om te scoren na een handvol kansen die we 

creërden  Dus gingen we de rust in met een 1-1 stand. Dat gaf hoop voor de tweede helft. De 

scheidsrechter gaf wel heel veel voordeel aan de thuisploeg en daardoor ontstond er bij ons 

aardig wat irritatie. Resultaat 2 keer geel voor 2 spelers. Je loopt vaak tegen deze feiten aan 

bij uitwedstrijden en we moeten dat naar leren accepteren. Je doet jezelf en je teamgenoten er 

geen plezier mee als er daarover wordt gemopperd. Dus boys in het vervolg mondje dicht. We 

verloren deze wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Toch weer teleurstellend. Nog twee thuis 

wedstrijden te gaan voor de winterstop, aanstaande zondag Gasselternijeveen 2 om half elf. 

 

Rob Prak 

 

Asser Boys 3 was vrij 

Asser Boys 4 wedstrijd werd afgelast 

Asser Boys 5 wedstrijd werd afgelast 

 

Asser Boys 6 

 

Na een hoop heen en weer, de winterpakken aan en op naar LTC.Met verrassend mooi, maar 

tevens koud weer konden we de wedstrijd beginnen tegen een goeie tegenstander.  

Met een geleende keeper (Vincent) en speler (Ivo) van het vierde en een nieuwe speler 

(Alfino) stapten we het veld op. In het begin ging het redelijk gelijk op, maar in de loop van 

de wedstrijd kwam er (waarschijnlijk vermoeidheid) een beetje de klad in. LTC kon twee keer 

scoren waarvan de tweede goal een heerlijke onhoudbare knal in de kruising van de goal was. 

Het leek erop dat we hier weer een paar punten zouden laten liggen. 

Toch was daar Roy als een duveltje uit een doosje met een prachtige beweging (waarschijnlijk 

per ongeluk) de tegenstander dolde, een mooie voorzet plaatste en waarna Chris deze voorzet 

prima afrondde met een mooi schot. Toch nog 2 – 1 vlak voor rust. 

In de tweede helft met nog een gastspeler (Hugo) erin, gingen we er eens flink voor zitten. 



Na een fel begin kwam er een perfecte pass van Hugo op Chris, Chris zette (volledig 

onbewust) de tegenstander op het verkeerde been en kon zo doorlopen en prima scoren. 2-2 

We gingen goed door en hadden het overwicht en na een scrimmage voor de goal was het 

Carlos die het laatste tikje gaf, zowaar 2-3.Nou toen was het ineens tegenhouden! 

LTC zette flink aan en zette volle druk op ons team, maar kwam niet tot veel grote kansen. 

Daar waar er dan wel weer een mogelijkheid of kans was, bleek onze geleende keeper een sta 

in de weg. De laatste 20 minuten waren vrij hard en een beetje vervelend, maar we hebben het 

door een prima inzet toch over de streep getrokken. 

Al met al een perfecte pot met dank aan de gastspelers die het allen prima hebben gedaan! 

Aanstaande zondag de laatste wedstrijd van het jaar thuis tegen LEO 5. 

Bennie Blauw   

 

Asser Boys Zat 2 

 
Na een week geen wedstrijd, en daarna ook nog eens een week met geen training vanwege de 

aangescherpte Coronamaatregelen ging Asser Boys za 2 op naar de wedstrijd tegen LTC 8. 

Nog steeds als koploper maar niet meer ongeslagen. Vanwege de grote selectie is het team in 

de zogenaamde wisselcaroussel gestapt. Enige spelers vrij en enige spelers speeltijd gegund. 

Het eerste deel van de eerste helft was duidelijk voor Asser Boys, volop druk naar voren, 

kansen gecreëerd maar niet afgerond. Dan weer de valkuil. Na balverlies een dodelijke pass 

dwars door ons middenveld en achterhoede in de voeten van een behendige spits die dan 

tegen scoort. Kort daarop nog een tweede tegendoelpunt, ook weer door simpel uitspelen van 

onze defensie. 2-0 achter. Onze rug gerecht en toch een tegentreffer weten te maken en dan 

met 2-1 achter de rust in.  Plannen gemaakt om de achterstand om te buigen. Kort na rust 

weer 2 knullige doelpunten tegen en de strijd leek gestreden. LTC kon nogmaals scoren en 

kort voor tijd konden we nog iets terug doen via een mooi uitgecombineerde aanval. 5-2 

Verlies. Wederom moest Asser Boys 2 het hoofd buigen voor een uitgekookter team. Telkens 

blijkt een team met geroutineerde spelers die slim spelen zand in de machine te strooien. Er 

wordt hard gewerkt en gestreden, maar op routine van ervaren en slimme spelers van de 

tegenstander worden we geklopt. 

Geluk bij een ongeluk is dat onze directe tegenstrever voor de koppositie ook steken heeft 

laten vallen waardoor vooralsnog de koppositie in handen blijft van zaterdag 2. 

Volgende week, weer zonder doordeweekse training, de laatste wedstrijd voor de winterstop, 

thuis tegen Veenhuizen. 

11 dec 

Asser Boys zat 2 – Veenhuizen 3 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys Zat 3 wedstrijd werd afgelast 

 

Asser Boys/Fc Assen Vr1 ook deze wedstrijd werd afgelast 

 


