
Wedstrijd verslagen van het weekend  29 en 30 Januari 2022 

Asser Boys 1 

Begint weer op 20 Februari met de competitie en wel tegen de koploper op dit moment SVZ, 

Asser Boys speelt thuis en we beginnen om 14.00 uur. 

Wel zijn er eerst Drie oefenwedstrijden namelijk: 

din 1 febr  Fc Assen  - Asser Boys  2 - 4 

zon 6 febr. Asser Boys  - Sweel   14.00 

zon 13 feb. Gieten  - Asser Boys  14.00 

 

Asser Boys 2 

Asser Boys 2 speelt nu in een promotie klasse en begint op 13 febr. uit tegen Stadskanaal 3

  

 

Asser Boys 3 

 

Asser Boys 3 zou de uitwedstrijd tegen Stanfries moeten spelen maar helaas werd deze 

wedstrijd afgelast , De velden van Stanfries waren nog niet gekalkt en aangezien de robot 

kapot was kon er niet worden gespeeld. 

Asser Boys 4 

Asser Boys 4 niets aangeleverd 

Asser Boys 5 

Na maandenlang thuis te hebben staan zwoegen om in vorm te blijven waren de mannen van 

AB5 en Vos eindelijk weer klaar om de wei in te gaan. Iedereen kwam zoals verwacht topfit 

aan. Vervolgens werden we door Ricardo erop gewezen dat we nog niet stipt om 9:30 in de 

kleedkamer de tactiek van Giedo Guardiola aan het bespreken waren. Wat er wel even bij 

vermeldt moet worden is dat Ricardo in z’n korte carrière ( net als z’n lengte ) nog nooit om 

9:30 is gezien in de kleedkamer. Om na 2 maanden lockdown weer te beginnen tegen een 

ploeg uit de onderste regionen is voor de mannen van AB5 en Vos een luxe waar ze maar 

graag gretig gebruik van willen maken. Vervolgens kwamen de afscheid nemende Patrick en 

peoples manager Guido in een constructieve discussie. Na een 360 graden feed back van 

beiden bleek maar weer wat positieve bekrachtig met dit elftal doet. Het reflectievermogen is 

oneindig en reflecteren op je eigen daden en woorden houdt de sfeer dus mooi positief. Na 

wat moeite om de juiste hoekvlaggen in de gaten te stoppen werd er dan eindelijk gefloten 

voor het begin van deze 6-punten wedstrijd. Na korte tijd werd Rachid Vos ( de Vos die geen 

3e keus was) 1 op 1 en op de keeper gezet door Alan aka de pauperkabouter en was het al snel 

1-0. Dit leek een probleemloze zondagochtend te worden. Na verloop van tijd kwam Asser 

boys toch bovendrijven als de bovenliggende partij. Dit resulteerde vlak voor rust in de 2-0 

die natuurlijk werd gemaakt door 1e keus Vos en niet 3e keus Vos. Vervolgens werd in de 

rust de winnende tactiek compleet overhoop gegooid. Waar de eerste helft de verdediging 

nauwelijks wat fout deed werden vaste waarden Knoop en Lucas naar de kant gehaald om 

vervolgens niet 2e keus Blik linksback te zetten maar zelfs 3e keus Vos om op deze lastige 

positie te laten spelen. Ook onze balvaste spits Elroy werd wissel gezet waar die mooi kon 

vlammen in z’n aussie en Giedo kon assisteren met het coachen van dit fantastische elftal. 

Wat bleek is dat met deze compleet gewijzigde tactiek AB5 wat naar achter werd gedreven. 



Het duurde dan ook niet lang voordat Oosterwolde terugkwam tot 2-1 met een houdbaar schot 

waar Ricardo er niet goed uitzag. Althans, dat was de conclusie van Tank Danny. Na wat heen 

en weer geschuif over het veld kwamen er de nodige irritaties bij kijken wat resulteerde in de 

bijnaam pauperkabouter Allan. Dit alles kwam door een verhitte discussie met een 3 koppen 

grotere tegenstander van Oosterwolde. De scheidsrechter vond dat beiden heren maar even 

moesten afkoelen aan de zijlijn wat al snel kon met de orkaan die over het veld heen raasde. 

Uiteindelijk werd de wedstrijd in het slot gegooid door Rutger die uit een corner zo de bal 

voor z’n voeten kregen en simpel kon binnenschuiven. Alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was 

maakte Rachid Vos ( de Vos die geen 3e keus is) zijn hattrick compleet en was het tijd om in 

de Oase de 4-1 overwinning te vieren. Hierbij zijn de heren toch tot de conclusie gekomen dat 

Vos het aardig heeft gedaan op de linksback positie maar het volgende week gewoon weer tijd 

is om het bankje warm te houden 

Trisa Lukken 

Asser Boys 6 

Deze wedstrijd werd afgelast door LEO 

Asser Boys zat 2 

 

Eindelijk was het dan weer zover, we mogen weer met de competitie  beginnen. De mannen 

hebben er weer zin in En vandaag staat Peize 3 op het programma. Thuis wisten we Peize met 

4-2 te verslaan. Zou het ons uit ook lukken? 

Het weer is nogal onstuimig het waait flink hard en de eerste helft hebben we de wind mee. 

We beginnen de wedstrijd heel goed en creëren enorm veel kansen, we zijn echt de 

bovenliggende partij, maar ondanks dat, willen de doelpunten maar niet vallen. Na een half 

uur gespeeld te hebben krijgen we weer een corner. Jeppe plaatst zich achter de bal en brengt 

de bal voor de goal waarop Devin met een fraaie kopbal de 0-1 weet te maken. 

De kansen blijven zich voordoen, maar het lukt maar niet om de bal in het net te krijgen. 

Dan is 5 minuten voor rust, en door een misplaatste terugspeelbal weet Peize de 1-1 te maken. 

De tweede helft hebben we de wind tegen en wordt het voor mannen even omschakelen. Peize 

weet al in de eerste 5 minuten op 2-1 voorsprong te komen. Peize geniet van het voordeel van 

de wind mee en maken heel makkelijk de 3-1 en de 4-1. 

Onze mannen creëren nog een paar kansen om te scoren, maar de doelpunten blijven uit. 

Eindstand 4-1 

Volgende week spelen we thuis tegen VAKO4. Dan gaan we er natuurlijk weer voor om de 3 

punten te pakken. 

 

Marcel Braxhoofden 

 

 

 

Asser Boys zat 3 

  

Asser boys zat 3 helaas niets aangeleverd 

 

 

 

 

 



Asser Boys/Fc Assen Vr 1 

 

Met een harde koude wind die dwars over het veld blies werd gistermiddag afgetrapt tegen de 

dames van VKW. Na twee maanden geen wedstrijd gespeeld te hebben waren onze meiden er 

op gebrand een goed resultaat neer te zetten. Al na 3 minuten konden we juichen toen Mariska 

de bal buiten het strafschopgebied onderschepte en deze vervolgens keurig achter de keeper 

deponeerde 1-0.  We gingen er maar 's goed voor zitten maar 5 minuten later was de lol er wel 

even weer af. In een duel om de bal viel Tara en kwam heel ongelukkig op haar schouder 

terecht. Ze had zoveel pijn dat ze niet verplaatst kon worden zodat ze uiteindelijk met de 

ambulance van het veld gehaald moest worden. Ze is gisteravond nog geopereerd aan een 

gebroken sleutelbeen en is dus langere tijd uit de roulatie.....  

Na een dik half uur onderbreking werd het spel weer hervat maar zoals te verwachten was kon 

je wel merken dat beide kanten nog onder de indruk waren van de onderbreking. In de 20e 

minuut officiele speeltijd gaf Sijia een balletje breed op Manon die uithaalde en de 2-0 op het 

bord bracht. Hoewel er hard aan werd gewerkt om de score te verhogen lukte het niet om te 

scoren. Ook de harde wind was meermaals een spelbreker waardoor passes onbereikbaar 

werden en de bal ook vaak onhaalbaar over de zijlijn rolde. 

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde, VKW kwam nauwelijks van eigen helft en wij 

waren niet in staat om de kansen om te zetten in doelpunten totdat in de 55e minuut 

Dominique door het centrum uitbrak, alleen op de keeper afging en koeltjes afmaakte 3-0. We 

 moesten hierna nog 20 minuten wachten op de mooiste goal van vanmiddag. Op de rand van 

het strafschopgebied kreeg Mariska de bal en, zoals alleen zij dat kan, met een prachtige 

bekeken lob legde ze de bal precies tussen keeper en lat door in het doel. Dat de scheids 

hierna bijna 10 minuten te vroeg affloot vond niemand echt een probleem. 3 Punten in de 

pocket maar voorlopig ook geen Tara op het veld. Vanaf hier nogmaals beterschap en we zien 

je binnenkort weer langs de lijn neem ik aan. Volgende week uit tegen stadgenoot LTC om 

12.00 en ook dan gaan we weer voor de overwinning!  

 

Tinus Reinds 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  



   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


