
Wedstrijd verslagen van het weekend  5 en 6 feb. 

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/Helpman Afgelast 

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 – Buitenpost 2 
Een nieuw welkom in de competitie voor het derde na de winter/coronastop. 

Publiek is weer toegestaan, echter door de barre weersomstandigheden helaas geen 

toeschouwers aanwezig. We spelen op het kunstgras, de overige wedstrijden op het natuurgras 

zijn afgelast vanwege de hevige regenval. 

Dit keer spelen we tegen de koploper Buitenpost. Daar zullen we een zware dobber aan 

hebben is de verwachting. En wat we dachten komt uit, zeker door ons eigen toedoen. Na 

nauwelijks 10 minuten spelen kijken we al aan tegen een achterstand van 0-2. Het is even 

weer wennen en de concentratie is er nog niet. Daarna komen we wat los en verzuimen twee 

opgelegde kansen te benutten. Gaandeweg de eerste helft weet Buitenpost nog twee 

tegentreffers te maken. Maar; we weten zelf ook te scoren uit een fraai lopende aanval. Met 4-

1 achter de rust in. 

Na rust staan we wat beter, maar Buitenpost weet er nog 7 in te knallen. Door de kou, harde 

wind en zware regenval vinden we het allen wel best. In overleg met de prima fluitende 

scheidrechter dhr Vitali besluiten we ruim voor tijd de wedstrijd te beëindigen. 

Letterlijk druipen we dit keer het veld af met een uitslag van 1-11 verlies. 

Ondanks het zware verlies zien we toch enige lichtpuntjes en we weten: dit was een lastige 

tegenstander waar ook andere teams uit onze competitie dik van hebben verloren. 

Volgende week de nr 2 uit de competitie: uit tegen Gomos 2. 
 
Jack Zomer 

 

Asser Boys 4 

Asser Boys 4 werd afgelast 

Asser Boys 5 

Asser boys 5 werd afgelast 

 

 



Asser Boys 6 

Verslag Roden – Asserboys. 

De gestoordheid der weer- en KNVB-Goden. 

Met heel veel plezier gingen we op pad naar Roden. 

Onderweg vielen de eerste druppels alweer en de vooruitzichten waren niet best. 

Je mag je afvragen waarom de KNVB de wedstrijden die in de stromende regen met een 

temperatuur van 4 graden Celsius gespeeld moeten worden, er niet allemaal uit gooit. 

Maar goed, ik met mijn pen en papier en een paraplu naar buiten en met flinke tegenzin in de 

dug-out, waar de wind z’n stinkende best deed, om daar de regen in te blazen. 

Vele kansen werden er om zeep geholpen en bij het eerste schot op ons doel was het gelijk 

raak 0-1 

Wederom van onze kans vele kansen en uiteindelijk schoot Chris raak 1-1Gelukkig floot de 

scheids voor de rust en konden we even een warme kop koffie halen, want het was voor het 

publiek verschrikkelijk koud.Een paar wissels toegepast, waarbij ook onze houten Klaas, 

Joost werd ingebracht.Joost heeft altijd heel veel praatjes vooraf, dus hij mocht het laten zien. 

Aangezien er schaatsen op was en dat veel spannender was dan onze wedstrijd, heb ik helaas 

2 goals van Joost niet kunnen zien, maar bij mijn iets verlate aankomst bij het veld was het 

dus al 1-3.Joost had het verschil gemaakt, dat zei hij overigens zelf ook, dat kon hij natuurlijk 

niet laten.Ik weer in die dug-out en helaas is mijn papiertje met de doelpuntenmakers 

helemaal verregent, dus kan ik niet alle doelpuntenmakers benoemen. 

Wel wil ik onze gastspelers bedanken Tygo, Levi, Tim en Vincent, waarbij Vincent een extra 

pluim krijgt, omdat hij de pech had dat hij op doel moest staan en het ook steenkoud 

had!!Uiteindelijk was de eindstand 1-6 en vraag ik de KNVB nooit weer bij een temperatuur 

van 4 graden en bakken met regen, de wedstrijd door te laten gaan. 

  Bennie Blauw 

 

Asser Boys zat 2 

 

Asser boys zat 2 kwam niet in actie omdat Vako 4 geen elftal op de been kon krijgen. Bij 

VAKO denken ze er over om Vako 4 uit de competitie te halen omdat het al vaker is voor 

gekomen . 

 

 

Asser Boys zat 3 

 

 Wederopstand in Glimmen  

Na de zeperd een week geleden tegen Fitboys 4, was het aan ons de taak onszelf te herpakken 

mochten we nog mee willen doen om de titel. Met hoop op eerherstel gingen we richting 

Glimmen.  

We hadden er zin in en gelijk vanaf de start gingen we ervoor. Felle duels werden over en 

weer uitgevochten op het hoofdveld van V.V. Glimmen. Onze doelman Delano bleek een 

ware sta in de weg voor de tegenstander toen hij al in de eerste helft een paar cruciale 

reddingen bracht. Ondanks veel gemiste kansen lukte het ons om de bal tussen de palen te 

krijgen, maar helaas werd deze onterecht afgekeurd voor buitenspel. Veel actie maar niet 

genoeg om de brilstand te doen veranderen.  

Na de onderbreking hadden we meer geluk aan onze zijde toen we via een eigen goal de 

leiding pakte. Uiteindelijk maakte Demy het tweede doelpunt in ons voordeel en toen was de 



wedstrijd al midden de tweede helft beslist. Omdat de voetbalgoden het ons zeer gunde, stopte 

de man of the match Delano ook nog een simpel verkregen penalty.  

De 3 punten gingen zodoende mee terug naar Assen. Waar we ons voorbereiden voor de 

kraker tegen de koploper Vako. De stijgende lijn is zichtbaar maar het moet nog beter willen 

we het Vako lastig maken 

Bento Rolf Fernando 

 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1 

 

Net als vorige week was het ver van korte broeken weer toen onze dames om 12.00 uur 

aantraden bij en tegen de dames van LTC Vr1. Thuis hadden we nog met 15-0 gewonnen dus 

werd er door de supporters weer een mooie uitslag verwacht. Al na 3 minuten konden we 

juichen toen Muis een corner van Do keurig in de hoek kopte 0-1. Amper een minuut later 

kreeg Mariska de bal aangespeeld en legde ze deze met een mooie lob achter de keeper 0-2. In 

de 8e minuut kreeg Muis op de rand van het strafschopgebied de bal en schoot meteen op doel 

0-3. Weer 4 minuten later werd er mooi gecombineerd op rechts, de bal kwam weer bij Muis 

die een verdediger uitspeelde en met links! de bal in de verre hoek schoot 0-4. Vlak daarna 

gaf Do een mooie voorzet op Manon die beheerst inschoot 0-5. Toen kregen we toch een 

beetje tegengas van LTC die uit een aanval wisten te scoren 1-5 mar slechts 3 minuten later 

was het verschil weer 5 goals toen een mooie combinatie tussen DJ en Manon uiteindelijk bij 

Muis kwam die de 1-6 op het bord bracht. Het was voornamelijk eenrichtingsverkeer en als de 

tegenstander al 's plannen had stond onze verdediging klaar om het gevaar te keren. In de 30e 

minuut gaf DJ de bal op Manon die een puike voorzet afleverde richting Do die de 1-7 

scoorde en vlak voor de rust was het opnieuw Do die een tegenstander de bal afsnoepte, de 

bal even goed legde en van zo'n 25 meter de bal keurig net onder de lat door in het net schoot 

1-8. 

 

De tweede helft begon goed toen al na 5 minuten Simone de 1-9 scoorde en vlak daarna 

Sarina de bal langs de lijn meegaf aan Yasmin die een puike voorzet op Muis gaf die met haar 

5e goal van vandaag de stand op 1-10 bracht. Tja, en toen gebeurde wat we in het verleden 

vaker gezien hebben. Er werd nog steeds goed gevoetbald maar op een of andere manier 

wilde de bal maar niet in het doel. Net naast, over, op de keeper. Kansen die in de eerste helft 

verzilverd werden waren niet meer aan onze dames besteed. Gezien het aantal kansen was een 

score van bijna 20 doelpunten geen onmogelijkheid geweest maar ja, het zij zo. Dat LTC vlak 

voor het eind nog een keer scoorde zodat de eindstand 2-10 werd mocht hem de pret niet meer 

drukken. Een duidelijke overwinning. Volgende week thuis tegen SJO NMVV/Titan, de 

uitwedstrijd was een 0-7 overwinning voor ons dus heb ik er alle vertrouwen in dat ook dit 

goed gaat verlopen. Vandaag hebben we toch iets bijzonders gezien, aangezien Muis haar 

eerste 3 goals respectievelijk met het hoofd, met rechts en met links scoorde mag dit van mij 

een konings hattrick heten. Ik weet dat er nog een goal tussen zat maar toch... Ook wil ik nog 

even onze keeper Sanne bedanken die in haar tweede wedstrijd onder de lat haar taak weer 

uitstekend uitgevoerd heeft en tenslotte was het mooi om ook Tara compleet met mitella op de 

bank te zien. Dat is pas team spirit! 

 

Tinus Reinds 

 

  

   

  



   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


