
Wedstrijd verslagen van het weekend  5 en 6 Maart 

Asser Boys 1 

Afgelopen zondag de thuiswedstrijd Asser Boys - ZNC  op het programma. De nummer 7 

tegen de nummer 13 dus gaan voor de 3 punten, maar het werd een wedstrijd om gauw te 

vergeten en blij zijn met 1 punt, het eerste punt in een thuiswedstrijd . 

Voor de wedstrijd vroeg de scheids welke kleur de Asser Boys doelman had , trainer was 

overtuigd dat het rose neeee paars was, nee hoor ook niet volgens de leider het is groen al de 

hele competitie en de reserve keeper in het rood. Duidelijk dus.  Er gebeurde weinig in de 

eerste helf op wat vrije schoppen na. In de 18 minuut kans voor Raoul Grassmeyer (ZNC) 

maar ging naast, 3 minuten later een hoekschop van Youri Braxfhooden op het hoofd van 

Rick Abbes, helaas naast.Ook zag de scheidsrechter (P.Lemmen) hands gemaakt door Niek v 

d Woude, vrije schop op 20 meter van het doel genomen door Raoul Grassmeyer(ZNC) maar 

hij schoot in de muur. Nog een goede kans tegen de rust aan Jeroen Dijk (ZNC) kwam alleen 

voor de keeper Marvin Bodde maar ging via de zelfde Bodde naast. Rust dus 0 - 0 In de rust 

samen met wat bestuursleden van ZNC praten en al gauw hoorde onze voorzitter een deuts 

accent bij een van de heren, en ja hoor hij was in Deutsland geboren en was al in 1982 

verhuist naar Nederland, waarop de vraag kwam waarom hij hier heen was gegaan, nou zei hij 

"de nederlandse meisjes waren veel mooier". In de tweede helf werd het allemaal wat veller 

maar tot een goede wedstrijd kwam het niet, tot de 27 minuut toen er te slap werd verdedigd 

door de Boys waardoor Harmen Hagen(ZNC) goed doorging en scoorde de 0 - 1. Wissels aan 

de kant van Asser Boys, Tristen Rotman eruit Mark Koops erin, Bobby Lammerts eruit 

Mohamad Kubbeh erin, en ook Tycho Kooistra(15) erin . De 40 ste minuut brak aan voorzet 

van Nick Modderman kwam voor de voet van Mark Koops die afronde 1 - 1.  Eindstand 1 - 1 

Zondag weer thuis tegen HSC, zal toch uit een ander vaatje moeten worden getapt heren. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 4   

VKW4 op bezoek in de Oase. De uitwedstrijd in het vorige kalenderjaar was een ware thriller, 

waarbij Asser Boys 4 in de laatste minuten langszij kwam (4-5). Ingrediënten waren 

afgelopen zondag voorafgaand positief: "VKW wint al tijden niet meer", "Lekker weertje" en 

"4 thuiswedstrijden vandaag, daarna Jac Mulder die kantinedienst heeft" waren veelgehoorde 

kreten.   

Niets bleek minder waar. VKW had nog een spreekwoordelijk appeltje met ons te schillen. 

Een jonge garde uit Westerbork betrad veld 2 met maar één doel: revanche. 

En dat kregen ze. Vanaf het eerste fluitsignaal bleek het een kansloze missie. De over het 

algmeen te strak zittende wisselshirts vertelden het hele verhaal. Alles was net niet. Het was 

Kees Vianen net niet gelukt om z'n wekker te zetten. Net niet eronder uit kunnen voetballen, 

iets wat we deze competitie nodig hebben tegen al die jonge honden. Net niet dat 

biljartlakentje op veld 2, waardoor een vroeg drukzettende tegenstander iedere keer maar weer 

profiteerde. Net niet kon ondergetekende het over z'n hart verkrijgen om te kijk te lopen in de 

te kleine wisselshirts. 0-3 was het resultaat, volkomen terecht. Enige positieve was de rentree 

van Donk, die na een hamstringblessure weer wat minuten maakte. Het uitbundige gejuich na 

iedere goal en na het laatste fluitsignaal maakte de malaise compleet. Ach, wij deden daar een 

half jaar geleden hetzelfde.  

 

Een ieder had deze collectieve wanprestatie snel een plekje gegeven. 20 euro lappen, een 

gehaktbal en bak erwtensoep verder dacht niemand meer aan de 90 verloren minuten. De 



Oase was weer ouderwets gevuld en gezellig. Hopelijk kunnen we het moraal as zondag tegen 

hekkensluiter Gieten 5 weer opkrikken. Ook zullen we dan zien of Kees een beetje vlaggen 

kan.  

 

Jay  Zagers 

 

Asser Boys 5  

Buitenpost belde zaterdagavond om 10 uur nog af om dat men te weinig spelers beschikbaar 

had.  

Asser Boys 6  

Actief belde begin deze week al af omdat er corona was binnen het team.  

Asser Boys zat 2   

Dit weekend stond op het progamma de thuis wedstrijd tegen Smilde 3. 

Eerder in de competitie wisten we bij Smilde een 1-4 winst te behalen, kijken of we dit thuis 

ook kunnen evenaren. 

Om 14.30 geeft de scheidsrechter het fluitsignaal en de wedstrijd is begonnen. 

Vanaf het begin wordt er door onze mannen aanvallend gespeeld, tal van mogelijkheden om 

te scoren doen zich voor, echter worden de kansen niet verzilverd met een doelpunt. 

Door een wat onhandige terugspeelbal komt de bal in eigen goal 0-1  

En met een 0-1 gaan we de rust in. 

In de tweede helft weten de mannen weer langszij te komen door een goede voorzet van 

Dennis V die vervolgens door Justin kan wordt ingetikt. 

Weer doen zich ettelijke kansen voor om de wedstrijd naar ons toe te trekken, maar wederom 

wordt het net niet gevonden. 

Door een lange bal van de keeper van Smilde weet de spits van Smilde onze verdediging op 

het verkeerde been te zetten en de bal langs onze keeper te krijgen 1-2 

In de laatste minuten weten we de stand weer gelijk te krijgen. Door een afvallende bal uit een 

corner weet Levi de stand op 2-2 te brengen. 

Dan vindt de scheidsrechter het mooi geweest en fluit de wedstrijd af en sluiten we deze 

mooie zonnige middag af met een gelijkspel. 

Waar we gerekend hadden op 3 punten moeten we vandaag genoegen nemen met 1 punt. 

Dat brengt ons op de tweede plaats  op de ranglijst. 

Volgende week zaterdag 12 maart spelen we uit om 14.30 tegen Rolderboys. 

 

Marcel Braxhoofden. 

  

 Asser Boys/Fc Assen Vr 1  

Ondanks de helder blauwe lucht en het stralende zonnetje was het nog best fris in Tynaarlo bij 

de aftrap van onze wedstrijd tegen de dames van Vako/Tynaarlo Vr2, een laagvlieger in de 

competitie dus werd een makkelijke middag verwacht. Dat viel nogal tegen, al in de eerste 

minuut wist een speler van Vako iedereen te verrassen met een mooi schot dat hoog over 

Linda in het doel verdween 1-0. Mede dankzij uitermate slordig spel van onze kant was Vako 

zowaar de bovenliggende partij hetgeen in de 11e minuut ook nog resulteerde in een tweede 

treffer zodat we tegen een 2-0 achterstand aankeken... Gelukkig wist Sarina slechts 2 minuten 

later op te komen door het centrum om de broodnodige 2-1 te scoren. Helaas moet ik 



toegeven dat er over het restant van de eerste helft maar bar weinig positiefs te melden valt. 

Onzuivere passes, slordig balverlies en als er dan een kans zich aandiende leidde het tot niets. 

 

Zoals de vaste supporters weten staan onze dames er om bekend dat ze vaak twee totaal 

verschillende helften spelen, gelukkig was vandaag ook weer zo'n dag. Mooie combinaties en 

passes die wel aankwamen. In de 50e minuut gaf Do een balletje breed op Muis die van links 

naar binnen kneep en de bal met een fraaie krul bij de tweede paal inschoot 2-2. Drie minuten 

later kwam Simone op door het centrum, verlengde de bal op Do die op haar beurt hard 

inschoot 2-3. In de 65e minuut onderschepte Muis een doeltrap en speelde de bal naar Do in 

het midden. Die schoot vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in en hoewel de 

keeper er nog aankwam was de bal te hard om te stoppen 2-4. Vlak voor het eindsignaal werd 

het slotakkoord gezet toen Sarina een lange bal op Muis gaf die op haar beurt Do aanspeelde. 

Hoewel ze ver naar buiten werd gedrongen door een verdediger wist ze toch vanuit een 

moeilijke hoek de 2-5 eindstand op het bord te brengen. Een overwinning maar we hebben het 

onszelf onnodig moeilijk gemaakt vandaag. Over de hele wedstrijd gezien werden er gewoon 

te veel kansen gemist. Het zou mooi zijn als er iets effectiever met de kansen omgegaan werd. 

Als we hogerop willen zal het missen van zoveel kansen veelal afgestraft worden.... Volgende 

week komt Vako/Tynaarlo Vr1 op bezoek, dan maar even laten zien dat we wel de kansen af 

kunnen maken! 

 

Tinus Reinds 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   



   
   
     


