
Wedstrijd verslagen van het weekend  19 en 20 feb. 

Asser Boys 1 

Na twee oefenwedstrijden van het nu weer competitie voetbal en wel gelijk te beginnen met 

een derby tegen SVZ uit Zeyen. Grensrechter Roy was er weer maar toch had Asser Boys 

geen beschikking over Robert Termohlen  en Tristen Hofman.  

Publiek was ook weer welkom maar door dat het al de hele dag regende waren er aan het veld 

niet zo veel. Twee wedstrijden gingen door in de 3 de klasse B ,Asser boys - SVZ en Actief - 

Groninger Boys(tegenstander  zondag) uitslag 2 - 0.  

Klokslag twee uur floot scheidsrechter Nigro voor de aftrap, beide ploegen deden niet voor 

elkaar onder dit wel zonder echte kansen. Na 12 minuten werd het spel even stil gelegd want 

er stond een bank naast het veld met de poten richting veld.(gevaarlijk) na de hervatting was 

het in de achttiende minuut een overtreding van Mo op het randje van het strafschop gebied, 

de vrije schop werd genomen door Halid Berbic(SVZ) hij schoot direct op het doel kwam 

tegen Marvin aan terug het veld in en daar stond Mark Yberma om hem in te tikken 0 - 1. 

Asser Boys probeerde de zaak om te draaien maar SVZ bleef gelijk waardig in deze periode. 

Tot in de veertigste minuut, er werd een hoekschop genomen door SVZ welke op het hoofd 

terecht kwam van Max de Vries ,kopte richting doel  en werd het 0 - 2.  

Tevens de ruststand. 

De tweede helft (regen,regen,regen,)begon Asser Boys gelijk goed met druk te zetten op het 

doel van SVZ, met de wind in de rug een lange bal naar Youri Braxhoofden die de bal voor 

gaf en voor de voeten van Niek Modderman viel, hij schoot 1 - 2 bam, 

Asser Boys zette nog een tandje bij om de gelijkmaker te maken maar helaas dit lukte de 

ploeg van Anne Jan niet. 

 Het laatste kwartier van de wedstrijd kwam SVZ ook weer een beetje in de wedstrijd maar 

ook zij kwamen niet meer tot scoren. eindstand dus 1 - 2. Gezien de wedstrijd was een 

gelijkspel beter op zijn plaats geweest.  Aanstaande zondag speelt Asser Boys uit tegen 

Groninger Boys , een ploeg die gelijk staat met Asser Boys 9 wedstrijden - 9 punten. 

Aanvang aldaar 14.00 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 2 Vrij weekend 

Zondag de inhaal wedstrijd  Stadskanaal 3 - Asser Boys 2  Aanvang 10.00 uur. 

 

Asser Boys 3 

 

We weten niet wat ons te wachten staat. Stanfries komt bij ons op bezoek. Wat is het voor een 

team, ze staan vlak boven ons met beroerde cijfers. Zou het misschien??? 

Stormachtige dagen, regen en kou. De velden zijn weer afgekeurd. Omdat we nog een vol 

programma hebben af te werken gaat het derde wél door, op het kunstgras. We schatten de 

tegenstander maar eens in, ook net als wij nog allemaal jonge spelers.... 

De wedstrijd is in handen van Dhr. F Kooijman. De teams staan klaar, de scheids fluit voor 

het aanvangssignaal. We trappen af, direct in de aanval en voordat we het weten ligt de bal al 

in het netje. Een fraaie doorbraak van Milan. Nou ja, dít zijn we niet gewend!!. Goed, dhr. 

Kooijman fluit af voor de aftrap Stanfries na het doelpunt. We veroveren direct de bal, breken 

uit en ja hoor; weer een treffer. Dit keer Devin die goed weet door te zetten. 2-0. Binnen vijf 

minuten met twee doelpunten voor, ongekend. We blijven blij verrast goed doorzetten en 



Stanfries herstelt zich een beetje maar weet nauwelijks iets te creeëren. Halverwege de eerste 

helft weer een prachtige uitbraak en weer een goal voor ons. Dit keer via een geweldige rush 

van Jaro. Na dit doelpunt is hij uitgeput en vraag al vroeg in de wedstrijd om een wissel. Geen 

punt, we hebben vier spelers op de bank. Vlak voor rust weet Milan de stand nog naar 4-0 te 

brengen en dolgelukkig gaan we de kleedkamer in. Dit hadden we nou eens een keer nodig. 

Na rust, er sluipt wat gemak in het team. Stanfries geeft niet op, weet de druk wat te verhogen 

en scoort een tegentreffer: vanwege een handsbal, penalty. Keeper Mike weet de bal niet te 

keren. 

Gelukkig komt de scherpte weer terug en weten we het weer om te keren. Devin scoort zijn 

tweede treffer met een fraaie knaller. Dan is de weerstand gebroken. Maar het derde gaat door, 

dit is te mooi om waar te zijn. Scott pikt ook zijn doelpuntje mee en Milan maakt zijn hatrick 

rond. De rustig leidende hr Kooijman fluit af en met een blij gemoed gaan we de kleedkamer 

in: 7-1 Winst!!! 

Eindelijk, na 2 seizoenen lang ploeteren kan het derde een eerste overwinning op zijn conto 

schrijven. Felicitaties alom van supporters, bestuursleden, TC-leden en van de andere teams 

van Asser Boys, alhoewel er ook gefluisterd wordt over invloed van bel-chinezen. 

Komende woensdag spelen we een oefenwedstrijd uit tegen LTC zo2 om 20.00. 

Dan zijn we een weekend vrij en op 6 maart staat de volgende competitie wedstrijd op het 

programma. Weer thuis, tegen TLC 4 (de nr 3 uit de competitie) 

 
Jack Zomer 

 

Asser Boys 4   (Verslag nog van 13 februari) 

In de aanloop van de wedstrijd weer de nodige paniek. Wijster had niet genoeg spelers en 

vroeg ons om op zaterdag te spelen. Toen dat vanuit onze kant onhaalbaar bleek, kon onze 

tegenstander ineens WEL op zondag. De oplettende kijker bij de Boys had allang gezien dat 

Wijster 1 vrij was. De mouwen leken dus spreekwoordelijk hoger opgestroopt te moeten 

worden.  

Niets bleek minder waar. Na aankomst op het winderige sportpark van Wijster bleek Wijster 1 

smiddags een oefenwedstrijd tegen LEO te moeten spelen en leek onze tegenstander 

aangevuld te zijn met de (onberuchte) jeugdopleiding van Wijster. 

Dit bleek ook toen het fluitje ging. Na 45 minuten rustig het balletje rondspelen had Wijster 

nog geen enkel schot op doel gelost. Wij wel, waarbij Jagt zich onderscheidde door 2 prima 

goals te maken.  

De tweede helft liet hetzelfde beeld zien. Neel maakte na zijn disciplinaire schorsing een 

sterke rentree en lijkt zich op te trekken aan het niveau van zijn concurrent. We zijn benieuwd 

of hij geleerd heeft van zijn fouten en deze lijn door kan trekken. 

Jagt maakte zijn hattrick compleet en kreeg een publiekswissel. Het (toch meegereisde) 

publiek liet blijken graag zijn shirt te willen, waaraan geen gehoor werd gegeven. Een 

uitstekende vanuit achteruit opgezette aanval (met Tandem Solky > Kees > Stikvoort > 

Stikvoort) zorgde voor de mooiste goal van de ochtend. Het schijnt zelfs dat deze goal op film 

staat en viral gaat. Tot slot zorgde een eigen doelpunt van de keeper voor de zakelijke 0-5 

eindstand. Aanstaande zondag spelen we tegen de nummer 1 Eext  in Eext aanvang 10.00 

 

Jay Zagers 

  

Asser Boys 5 Afgelast  

Asser Boys 6  Afgelast 



Asser Boys zat 2  was vrij 

Asser Boys zat 3 Afgelast 

 

 Asser Boys/Fc Assen Vr 1 Afgelast 

Zaterdag spelen de dames van Asser Boys/Fc Assen tegen  ZVC 14 uit Gieterveen aanvang 

van de wedstrijd 14.00 in Gieterveen 

 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


