
Wedstrijd verslagen van het weekend  26 en 27 feb. 

Asser Boys 1 

Vorige week regen,regen,regen wat de klok sloeg maar vandaag Zon, Zon, Zon. Dus een 

mooie dag om naar Groningen af te reizen voor de wedstrijd Groninger Boys - Asser boys, 

beide verenigingen met 9 wedstrijden en negen punten. Mooi weer dus veel publiek , van 

Groninger kant zeker maar van Asser boys maar een man of 12.  14.00  uur de aftrap van 

Tristen Rotman naar Jeroen Bergsma die de bal passt naar Bas Geertsma die hem doorkopt 

naar Youri Braxhoofden die het beheerst afmaakt en al na twee minuten 0 - 1 op het scorebord 

zet.  En terwijl iedereen nog bezig is met de 0 - 1 kwam er een lange bal richting Groninger 

Boys  doel, keeper eruit, speler Groninger Boys kopt en de bal gaat over de keeper en rolt het 

doel in . Dus na 5 minuten al 0 - 2. 

Groninger boys moest nu komen , maar de verdediging van Asser Boys stond goed en bleef 

scherp. Na 20 minuten en vrije schop voor Groninger Boys op 25 meter van het doel . Gurvin 

Antonia  nam hem richting Fabian Nahr maar hij kopte naast. 

Asser boys was de vededigende partij maar wist het doel schoon te houden tot in de 43 minuut 

Bobby Lammers voor langs het doel van Groninger boys schoot, terecht kwam bij Tristen 

Rotman, deze hem terug legde op Nick Modderman ,bam 0 - 3 . Tevens rust stand. 

Gelijk na de rust een kans voor Groninger Boys ,Harold Rosheuvel schoot naast. De wedstrijd 

golfde heen en weer, tot er een overtreding werd gemaakt op 20 meter voor het doel van 

Marvin Bodde maar de bal kwam recht op hem af, dus bleef het 0 - 3. 

Anne Jan voerde twee wissels door , Jeroen Bergsma werd vervangen door Aniciet Komkep 

en Youri Braxhoofden er uit voor Mark Koops. 

Hierna werd het vervelend in het veld, een overtreding van Gurvin Antonia ,had al geel, kreeg 

nogmaals geel , dus Rood. In de 74 minuut een aanval van Groninger Boys met een solo van 

af het middenveld, niemand viel hem aan, bracht Manuel Villalain met een prachtige goal 

de stand naar 1 - 3. Dan in de 77 minuut overtreding Angelo Boonstra ,geel, commentaar weer 

geel, dus ook rood hij nam de rode kaart af van de scheidsrechter en gooide die , op weg naar 

de kleedkamer, neer op het gras. Groninger Boys nog met 9 spelers. Met nog 10 minuten 

spelen nog een wissels Tristan Rotman er van af en Tyco Kooistra (17) er in om eens te 

proeven aan het eerste elftal. De stand bleef bij 1 - 3 en de buit ging mee naar Assen. 

Nu twee thuiswedstrijden tegen ZNC en daarna HSC, nu maar eens thuis winnen. 

Come on Boys. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 2  

Op zondag 27 februari mochten we eindelijk na een lange stop aan de wedstrijd beginnen in 

en tegen Stadskanaal. Het weer was ons goed gezind. Onder een stralende zon begommen we 

om 10.00 uur. In de eerste helft was het nog erg wennen. We voetbalden erg rommelig en 

slordig met veel te veel diepe ballen welke praktisch allemaal voor de tegenstander was. Van 

enige opbouw in de combinaties was nauwelijks sprake. We gingen doordat de rust in met een 

2-0 achterstand. Tijdens de thee nam Aschwin even de technische leiding op zich en gaf enige 

aanwijzingen hoe dan wel gevoetbald moest worden. Een goede peptalk van hem.  

In de tweede minuut resulteerde dat in een doelpunt van ons 2-1. Hierna werd er veel beter 

gecombineerd en hadden we veel meer rust aan de bal. We hadden de tegenstander in de 

greep. We kwamen op 2-2 na ongeveer een kwartier in de tweede helft. Het laatste half uur 

werd nog spannend maar we konden uiteindelijk  3 punten mee naar huis nemen. Einduitslag 

3-4. Al met al een verdiende overwinning  



Nog dank aan de good oldies voor het meedoen in deze wedstrijd.  

Rest mij nog een compliment te geven aan de scheidsrechter welke een correcte wedstrijd 

floot. Dit maak je niet vaak mee in uitwedstrijden.  

Tot zondag boys 

 

Rob Prak 

 

Asser Boys 3 Vrij Weekend 

 

Asser Boys 4  Afgelast  

Asser Boys 4 zou moeten aantreden in Eext de koploper samen met Asser Boys , maar helaas 

het Corona virus sloeg toe bij Eext  , of waren ze bang voor Asser Boys. 

  

Asser Boys 5 Vrij  Weekend  

Asser Boys 6  Vrij Weekend 

Asser Boys zat 2  Vrij Weekend 

Asser Boys zat 3 Vrij Weekend 

 

 Asser Boys/Fc Assen Vr 1 Afgelast 

De dames van Asser Boys/Fc Assen zou tegen  ZVC 14 uit Gieterveen spelen, de ploeg die 

gelijk kan komen met Asser Boys/Fc Assen , maar ook hier sloeg het Corona  Virus toe.  

Moet er wel bijzeggen dat de tegenstanders van onze dames wel vaak afzeggen als ze tege n 

ons moeten spelen. 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  



    

 

 

    
   
   
   
     


