
Wedstrijd verslagen van het weekend  12 en 13 feb. 

Asser Boys 1 

Uitslagen oefenwedstrijden : 

din 1 febr  Fc Assen  - Asser Boys  2 - 4 

zon 6 febr. Asser Boys  - Sweel/Helpman Afgelast 

zon 13 feb. Gieten  - Asser Boys  3 - 1 

 

Voor een oefenduel naar Gieten, daar aangekomen hadden we de grensrechter vergeten in te 

lichten dus werd er gevlagd door een wisselspeler.  Terwijl de spelers van beide teams rustig 

in de kleedkamer waren was de scheidsrechter al met de wedstrijd bezig want tegen de twee  

leiders (Anne Janvan der Heide en Rolf Veneboer) werd gezegd "als er rood wordt gegeven 

dan mag er wel een wisselspeler worden ingebracht" .Er werd gespeelt op het kunstgras , waar 

de wind goed was te voelen zowel voor de voetballers als de supporters. Twee mee gereisde 

supporters uit Assen zeiden onderling "Is de wind die het koud maakt" de reactie was "ja echt 

weer voor Reinier Paping". 

Al na 4 minuten  werd de bal vanaf de linkerkant door Gieten voorgebacht en de spits van 

Gieten stond helemaal vrij, nam hem direkt op de schoen en de 1 - 0 was een feit. 

De wedstrijd speelde zich veel op het middenveld af, met weinig kansen voor beide ploegen, 

maar in de 25 min werd er door gieten een lange bal gespeeld richting hun spits, Marvin 

Bodde uit het doel richting bal ook Rik Abbas richting bal kreeg hem op het hoofd over 

Marvin heen en rolde het doel in 2 - 0. Er kwam nog een goede kans voor Jeroen Bergsma 

(ingevallen voor Dion Oortwijn die  nieuwe schoenen moest hebben, maar deze waren nog in 

de kleedkamer) die de bal richting doel schoot en via de keeper op de lat stuitte, de hoekschop 

leverde niets op dus de ruststand 2 - 0. 

In de 2 de helft kwam Asser Boys goed uit de kleedkamers ,met goed voetbal en veel druk op 

de verdedeging  van Gieten onderschepte Youri Braxhoofden de bal en kwam alleen voor de 

keeper en maakte de 2 - 1. Asser Boys bleef aardig voetballen en was in deze fase de betere 

ploeg, totdat er in de 70 minuut een van de weinig aanvallen van Gieten via een schot van de 

spits van Gieten die tegen Marvin aanschot, de bal ketste terug het veld in waar Joel even niet 

wist wat te doen en de bal over de achterlijn schopte.De  hoekschop werd genomen en de 

Spits van Gieten kon hem zomaar inkoppen 3 - 1 tevens de eindstand. 

Zondag begint de competitie weer voor Asser Boys 1 en wel met de thuiswedstrijd tegen 

SVZ,die afgelopen zondag verloren met 3 - 1 van TLC. Aanvang 14.00. 

Aart Rossing 

Asser Boys 2 

De wedstrijd Stadskanaal 3 - Asser Boys 2 werd afgelast i.v.m. Conara bij Asser Boys 2. 

 

Asser Boys 3 

 
We maken ons op voor alweer de volgende wedstrijd. We gaan op bezoek naar Norg. Staat 

ons weer een zware klus te wachten tegen Gomos, de nr 2 uit de competitie. We zullen zien 

wat ons te wachten staat. We zijn met voldoende spelers, kunnen vier keer wisselen en zijn 

toch wel enigszins gespannen wat het gaat worden. 

De scheidsrechter fluit af en we gaan van start. Weer even wennen en we proberen de rust te 

bewaren. Het eerste kwartier gaat redelijk gelijk op en er doen zich over en weer wat kleine 

mogelijkheden voor. Dan maakt Norg kort op elkaar twee, door ons makkelijk weggegeven, 

doelpunten en zakt de moed alweer wat in de schoenen. Paar keer nog een goede uitbraak 



maar de keeper van Norg weet zich goed staande te houden. Vervolgens krijgen wij wel weer 

twee om de oren, maar ook nu weten we weer met een fraai uitgespeelde uitbraak te scoren, 

een fraai lobje van Jarno over de de uitkomende keeper. 4-1 en rust. Onder de thee nog wat 

nieuwe plannen gemaakt hoe de linies wat dichter op elkaar te laten staan. Maar ijdele hoop; 

kort in de tweede helft liggen er alweer twee in en is het eigenlijk alleen nog maar werken om 

meer schade te voorkomen. Uiteindelijk weet Gomos er nog drie te maken wat de eindstand 

op 9-1 zet. 

Wel teleurgesteld, maar toch ook gezien dat het bij vlagen beter gaat en er soms prima 

gespeeld wordt. Maar soms is de concentratie weg en vallen de linies uitelkaar en worden 

posities niet meer voldoende bezet waardoor het voor de tegenstander makkelijk wordt 

erdoorheen te voetballen. Nou ja een werkpunt voor de volgend wedstrijd. 

Volgend weekend, de 20e gaan we de eerder afgelaste wedstrijd thuis tegen Stanfries inhalen. 

Een tegenstander die wat dichter bij ons staat op de ranglijst. Wie weet kunnen we voor een 

verrassing zorgen. 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys 4   Geen verslag ingeleverd 

Asser Boys 5  Geen verslag ingeleverd 

Asser Boys 6 

Prachtig weer een redelijk compleet team tegen de opa’s van Beilen, wat wil je nog meer. 

Ik als mental coach verwachtte een drukke dag (vooruitziende blik, daarom ben ik ook mental 

coach), dus wilde eerst een vroegtijdig gesprek met onze scheids. 

Helaas is deze meneer niet op de aangegeven tijd verschenen, dus vond ik het tijd voor een 

pay-back aan het team, omdat ik de indruk heb dat ze me niet serieus nemen. 

Dus heb ik niets van mijn mentale kwaliteiten op het team losgelaten en moesten ze maar 

even voelen hoe dit kon doorwerken. Mooi weer dus en huppakee, de wei in. 

Moet gezegd dat het veld meer een maanlandschap leek dan een biljardlaken, maar goed daar 

hadden beide ploegen last van. Uiteindelijk moet je op een maanlandschap meerdere 

kwaliteiten kunnen tonen dan alleen maar een trap tegen die bal geven. 

Nou Beilen leek dat meer te hebben dan de boys. Ondanks de vele kansen van onze kant de 

eerste helft (Gewoon een meter voor een leeg doel niet weten wat je met de bal moet doen), 

was het Beilen die het eerst scoorde.Dan maar de iets mindere spelers, (had iedereen kunnen 

zijn) wisselen.  En ja hoor, vrij snel na de rust 1-1 door Chris. 

Lang konden we niet genieten want een vrije trap werd (zonder muur) prima ingeschoten door 

Beilen. 1-2 .Weer opnieuw voor de gelijkmaker en ja hoor daar was Tim met een leuk 

moment en Chris die keurig de keeper (onreglementair) blokte 2-2  

Maar goed, het spel was mede door de stiptheidactie van de mental coach, niet om aan te zien 

en al snel scoorde Beilen weer de 3-2. 

Eventjes daarna werd Tim onderuit getrokken en was het Chris die (moet gezegd) de penalty 

onhoudbaar boven in de hoek in schoot (lichtpuntje van de dag) 3-3 

Maar heel snel daarna scoorde Beilen alweer de 3-4 en omdat onze good old kuupie nog 

steeds het gevoel heeft dat hij de beentjes van Maradonna heeft, terwijl hij in de werkelijkheid 

geen lantaarnpaal meer voorbijkomt, was het snel daarna 3-5. 

Dit was ook gelijk de laatste goal en daarmee was het verlies tegen de opa’s uut Beil’n een 

feit. 



Uiteraard moest er in de derde helft nagepraat worden en dan is het toch wel prettig dat alle 

corona-ellende een beetje opzij wordt geschoven en blijkt dat we deze derde helft toch nog 

wel goed onder de knie blijven houden. 

Misschien wel het belangrijkste aspect van de voetbalzondag, al zal niet iedereen het hiermee 

met mij eens zijn….  

Bennie Blauw 

 Asser Boys zat 2 

 

Na 3 verloren wedstrijden op rij en de afgelaste wedstrijd van vorige week tegen VAKO 4 

staat nu het altijd lastige ACV op het programma. 

We staan na lang de eerst plaats op de ranglijst te hebben gehad nu tweede. Echter heeft onze 

directe concurrent (fitboys) ook 3 keer op rij verloren, dus op zich nog niets aan de hand.  

Om 12.30 geeft de scheidsrechter het start signaal en het duel kan beginnen. 

We zitten er vanaf het begin boven op en laten de mannen van ACV weinig kans. 

Al na een kleine tien minuten gespeeld te hebben krijgen we een vrije trap mee. Dani plaatst 

zich achter de bal en brengt de bal voor de goal, waar Dennis V met een fraaie kopbal de 

stand op 0-1 brengt. 

ACV weet links en rechts wat kansen te creëren, maar een tegen doelpunt blijft uit. 

Dik een half uur later weet Dennis V zich vrij te spelen in de rechter hoek van het veld en 

brengt de bal snoeihard voor de goal en weet Levi zeer beheerst de 0-2 op zijn naam te zetten. 

En zo gaan we even later de rust in. 

De tweede helft beginnen we direct goed. Na nog geen vijf minuten gespeeld te hebben geeft 

Pascal een fijne steekpaas op Jeppe die vervolgens vanaf de rechterkant de bal hard in de 

linkerhoek weet te plaatsen 0-3 

ACV probeert nog een opening te vinden door een afstandsschot, maar deze beland snoei hard 

op de lat.  

Even later brengt Dani vanaf de corner positie de bal voor de goal en kopt Dennis k de 0-4 

binnen. 

De 0-5 komt dan op naam van Dani. Hij weet vanuit een vrije trap vanaf de rechterkant de bal 

uiterst precies ineens in de linkerbovenhoek te plaatsen. 

Dit is ook tevens de eindstand. 

Ook fitboys blijkt hun wedstrijd te hebben gewonnen. Ze blijven koploper, maar het verschil 

is slechts drie doelpunten meer ten opzichte van ons. Alles is dus nog mogelijk. 

De komende twee week geen wedstrijd voor zaterdag2. Vijf maart spelen we thuis om 14.30 

tegen Smilde. 

 

Marcel Braxhoofden. 

 

Asser Boys zat 3 

 

 De wedstrijd Asser Boys zat 3 - VAKO 5 werd afgelast vanwege Corona bij Vako 

 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1 

 

De wedstrijd Asser Boys/Fc Assen vr 1 -  NWVV/Titan vr 1 ging niet door omdat de dames 

van Asser Boys / Fc Assen  maar 10 voetbalsters beschikbaar hadden (later die dag waren er 

wel ineen 13.) 



Aan de stamtafel werd middags al gezegd jullie winnen elke wedstrijd met dikke cijfers dus 

met een mannetje minder in het veld wordt de uitslag misschien niet zo groot maar  met 2 - 0 

of 3 - 0 heb je ook drie punten. (de trainer zat er zelf bij hoor) 

 

Een vaste supporter 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


