
Verslag voetbal weekend 11 en 12 December 2021. 

Asser Boys 1 

Asser Boys heeft al winterstop hopelijk maar tot half Januari 

Winterstop stand :Asser Boys 1 

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 12 dec. traden we met goede moed aan voor de thuiswedstrijd tegen Gasselternijveen.  

Dat we goede moed hadden bleek wel in de eerste 15 minuten. We zaten goed in de wedstrijd 

en er werd leuk gecombineerd. Jammer was wel weer dat Robert in de warming up 

geblesseerd raakte en dat Karim weer niet van de partij was. Verslapen. �. Dat betekende dus 

ipv 2 wissels geen enkele wissel. We kwamen na ongeveer 25 minuten op een 1-0 voorsprong 

door een goede actie van Rachid. We kregen in de eerste helft nog een aantal kansen. Helaas 

viel Alexce ook nog eens een kwartier voor rust uit met een blessure. Anne Jan redde het 

tweede door een tenue aan te trekken zodat we met 11 man door konden. Voor rust scoorde 

Willard met evenzeer fraai afstandsschot nog de 2-0 zodat we wat rustiger de thee op konden 

zoeken. Na rust een zelfde beeld met verschillende goede scoringskansen. Zelfs Anne Jan had 

een zeer goede kans om te scoren maar je kan ook niet alles hebben. Na een paar zeer goed 

uitgevoerde counters scoorden we nog twee keer. En oh ja. Ook Gasselternijveen scoorde nog 

na een foutje in de verdediging. Kan gebeuren boys. Weer 3 punten na een prima wedstrijd.  

Nog dank van mijn kant aan de gastspelers.  

 

Rob Prak 

 

Asser Boys 3 

Na een zondag vrijaf en weer een week zonder training nu de derde wedstrijd van Asser Boys 

3 in de nieuwe klasse. Dit keer tegen De Wilper Boys. Een tegenstander onderaan de 

middenmoot, Het derde onderaan bungelend. 

Helaas weer zonder publiek, maar het 3e mag haar verrichtingen tonen op het (zwaar 

bespeelbare) hoofdveld. De Wilpers Boys blijkt een goed voetballend team met een mooie 

mix van routine en jeugd. Helaas is het 3e daar niet tegenop gewassen. Voetballlend lukt het 

niet er goed uit te komen en weet de Wilper Boys de stand al voor rust naar 0-4 te brengen. 

Via een paar uitbraken weet het 3e wel enige kansen te creëren, maar deze worden niet benut. 

Rustsignaal, de gelegenheid voor het team de wonden te likken. Enige spelers worden 

vanwege vermoeidheid gewisseld, en zodoende krijgt ook het gehele team de gelegenheid om 

spelminuten te maken. Nieuwe spelafspraken gemaakt en vol goede moed het veld weer op. 

Het spelbeeld wijzigt enigszins. Wellicht door het ontbreken aan noodzaak laat de Wilper 

Boys de teugels enigszins vieren, en het 3e staat wat beter.Toch nog 2 tegentreffers en niet 

kunnen benutten van een paar kansen brengt de stand uiteindelijk naar 0-6. Dhr Kunstman, 

die de wedstrijd goed in handen had, fluit voor het eindsignaal. Nog steeds geen punten voor 



het 3e en toch ook het algemene gevoel dat de positieve ontwikkeling van het team enigszins 

stagneert. 

Eerst maar eens winterstop, bijspijkeren in de trainingen zal helaas niet gaan door de Corona 

maatregelen en dan maar zien hoe het 3e er eind januari weer voor staat. 

Volgende wedstrijd: 

23 januari 2022 

SV Oosterwolde 3 – Asser Boys 3 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys 4  

ASSEN - Zondag ochtend de twaalfde van December. Daar waar veel voetbal afgelast is 

vanwege COVID maatregelen mochten de semi profs van Asser Boys 4 wel het heilige gras 

betreden. Velen van de opgeroepen spelers had verwacht dat het afgelast zou worden, maar 

niets was minder waar. Asser boys 4 - Tynaarlo 5 was een feit en zou gespeeld worden. 

Helaas moest ook Asser boys 4 evenals Spurs en United een deel van zijn selectie missen 

door een COVID uitbraak. Getroffen spelers Patrick Jagt en Niels Wever, die het overigens 

goed maken, moesten helaas afzeggen.  

Aan de aftrap wel ingevlogen voor de kraker, helemaal van uit Azië, Sebastiaan Coevert. Als 

dit al een verrassing bleek. Een nog grotere verrassing was dat keeper, Vincent Donker, in 

geen velden of wegen te bekennen was. Hierdoor werd Jay Zagers eerste doelman. De 

wedstrijd begon voortvarend. Na praktisch 2 minuten werd al voor het eerst op doel gevuurd. 

Helaas bleek deze inzet niet naar een hoek te gaan. Mooi combinatie voetbal zorgde 

uiteindelijk voor één uitgespeelde mogelijkheid. Jesper Elzenaar verzuimde niet en wist in 

korte roek doel te treffen. Helaas moest hij kort hierna het veld verlaten. Wederom een 

blessure.  

Denny Durik betreedt het veld en weet in de eerste helft de marge te verdubbelen door ene 

krachtig schot in de korte hoek. Of het een schot of een voorzet was zal altijd ergens in het 

midden blijven. De tweede helft kwam pas na een kwartier op gang. Een goede voorzet van 

Erik Joling zorgt voor een lastige bal. Wederom doemt Denny Durik op. Na een keer raken 

wipt hij de bal iets op om vervolgens snoeihard op doel te schieten.. Onze Bergkamp  bleef 

nog lang onrustig.  

De koek was nog niet helemaal op. Ondanks dat 't veldspel iets minder werd, hoorden we af 

en toe de tegenstander fluisteren: "is dit het eerste, ofzo?" En: "zij spelen al echt lang samen". 

De kers op de taart kwam van Padje, die een uitstekende wedstrijd bekroonde met de 4e 

Assense treffer. Tynaarlo heeft 90 minuten lang geen enkel (!) schot op doel gelost.  

Er konden maar 2 onvoldoendes worden uitgedeeld vandaag: aan de Neel (die overigens z'n 

allereerste nul van het seizoen binnensleepte!) en onze kleine spits die momenteel een heuse 

vormcrisis doormaakt. Alleen niet als hij met veteranen voetbalt. 

Het gewonnen WK van Max maakte het weekend compleet. De laatste horde volgt volgende 

week thuis tegen Annen. Daarna kunnen de schoenen even in de kast. Waar directe 

concurrenten niet meer in actie komen, hopen wij de eerste helft van het seizoen winnend af te 

sluiten. Herbstmeister! 

 

Jesper en Jay  

 

 

 

 



Asser Boys 5  

 

Zonder enige opwarmronde begon AB 5 aan de wedstrijd. Gelijk was duidelijk dat de 

tegenstander betere opwarmrondes had gehad en zeker meer snelheid had, zowel op de rechte 

stukken als in het bochtenwerk.  

De afstelling van de vleugels verschilde ook aanzienlijk, niet in het voordeel van AB 5. De 

eerste uitvaller was ook al snel een feit, waarschijnlijk te zwaar aan de start verschenen en het 

materiaal was niet bestand tegen de omstandigheden. Lichtpunt was de Yuko Tsunoda van 

AB 5 op het middenveld. Als duveltje uit een doosje duelleerde hij fel op in het middenveld. 

Zo fel dat hij schade aanrichtte aan het bodywork van de tegenstander. Deze probeerde later 

een undercut te doen met een elleboog, maar de undercut had niet gerekend op hoe "under" 

onze Yuki is, dus deze miste zonder dat er zelfs maar gebukt hoefde te worden.  

Hoogtepunt was tow van Elroy op Allan die deze kans niet aan zich voorbij liet gaan en cool 

afrondde. Later deed Danny nog wel even een "break-test" bij de tegenstander, zeer onsportief 

maar gelukkig werd het beoordeeld als race incident and "no investigation neccessary". O ja, 

de tegenstander was ook een maatje te groot, in de verhouding strandlaken en de wc handdoek 

van Hugo. 

Helaas met 7-1 verloren  

 

Guido Prins 

 

Asser Boys 6 

 

Weer een steenkoude dag, niet qua werkelijke temperatuur, maar wel qua gevoelstemperatuur 

voor de leiders! Nu was LEO de tegenstander en met wederom een aantal gastspelers was het 

vandaag prijsschieten, althans dat was de verwachting. Met een goed gevoel begon de 

wedstrijd en al snel bleek dat het intrappen van het 4
e
 op veld 2 interessanter was dan onze 

wedstrijd op veld 3. 

Dus na het intrappen van het 4
e
 op veld 2, waren we gedwongen de ellende op veld 3 te 

bekijken. Goh wat was het slecht, het leek meer op kaatsbal dan op voetbal. 

Maar goed heel langzaam kregen we overwicht en kwam er een schitterende voorzet van 

Ahmed van rechts die zowaar rechtstreeks de goal in vloog (1-0).  

Volgens Ahmed een gericht schot natuurlijk, maar wij weten allemaal dat hij daar niet de 

kwaliteiten voor heeft, hij heet geen Bennie Blauw! En daar ging het heen, wippertje Chris na 

aangeven Carlos(2-0), Penalty Chris (Over natuurlijk), keihard schot Carlos, die zo het hoekje 

in rolde (3-0), per ongeluk wippertje Carlos opgevangen door Joost en er zomaar in (4-0), 

Carlos alleen op de goal, doelpunt (5-0), Bennema met een dribbel en weer een goal (6-0), 

gepruts voor de goal, doelpunt Nick (7-0)en vervolgens een verdwaald schot van Terry (Wat 

eigenlijk niet kan, want Terry kan niet schieten) boven in de hoek (8-0) en als laatste een goal 

van Carlos…(9-0) De dank gaat uit naar Ahmed en Levy die met dit belabberde weer ons doel 

wilde verdedigen en een clean sheet hield in deze pot. (had ook geen zak te doen)                

Zo, hier heb ik even kort samengevat het wedstrijdverloop vermeld.Verder was het steenkoud 

en was de derde helft veel leuker. Rest mij nog te vermelden dat ik na twee uur uit de kantine 

ben gezet vanwege Coronaregels, terwijl in dacht dat ik me kon beroepen op mijn functie als 

Mental Coach en daarom naar mijn mening aanwezig diende te zijn om de rest van het elftal 

naar huis te begeleiden. Waarschijnlijk door mijn afwezigheid, is Jan daardoor zijn telefoon 

kwijtgeraakt, die gelukkig gevonden is. Volgende wedstrijd ergens eind Januari, dus iedereen 

prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw Jaar gewenst! 

De Mental Coach.(Bennie Blauw) 



Winterstop stand : Asser Boys 6 

1.  VKW 6  8 - 21   7.   Actief 6  8 - 13 

2.  Tynaalo 4  9 - 21   8.   LTC 2           10 - 12 

3.  Fc Assen 1           10 - 19   9.   Roden 4  7 - 7 

4.  Asser Boys 6 8 - 18            10.   Beilen 6  8 - 6 

5.  Gomos 5             10 - 17            11.   Achilles 2           10 - 6 

6.  Peize 4  9 - 16            12.   LEO 5           11 - 3 

 

Asser Boys zat 2 werd afgelast 

 

Asser Boys zat 3 werd afgelast 

 

Asser Boys/Fc Assen werd afgelast 

    
   
   
   
     


