
Wedstrijd verslagen van het weekend  12 en 13 Maart 

Asser Boys 1 

Het mooie weer van afgelopen week had het veld hard en droog gemaakt, maar we hebben 

een sproeiinstallatie dus geen probleem zou je denken, maar helaas in de buizen zit nog geen 

water helaas. Dan het scorebord maar aanzetten maar deze werkt helaas ook niet, afstand- 

bediening stuk. Al met al geen goed begin voor de wedstrijd tegen HSC. 

Maar om twee uur fluit scheidsrechter Jeffrey Lubberts, aanvang wedstrijd.  De eerste 10 

minuten gaat het wat heen en weer zonder echte kansen. Wel viel op dat HSC de bal 

probeerde achter de verdedeging van Asser Boys te spelen , maar dat werd goed opgevangen. 

De eerste kans was voor Asser Boys in de 18  de minuut een hoekschop van Mark Koops 

richting Youri Braxhoofden maar kon er net niet bij. HSC kreeg gelijk aan de andere kant,na 

de uittrap van keeper v d Linde ,een kans met een schot op het doel van Glenn Pieters(HSC) 

maar het schot werd geblokt door Asser Boys. In de 28 minuut een voorzet van Willard 

Bouwmeester valt voor Nick Modderman maar helaas schiet hij te zwak in en geen probleem 

voor Keeper v d Linde(HSC). In de 35 minuut Kwam Aniciet Komklep in het team door een 

blessure van Bas Geertsma. Rust 0 - 0  

Gelijk aan het begin van de tweede helft een overtreding op Willard Bouwmeester vlak bij het 

zestienmetergebied, maar helaas bal ging voorlangs het doel. In de 10 de minuut werd een 

foutje van Dion Oortwijn bijna afgestrafd door Winston Bennett(HSC) maar ook hij schoot 

voorlangs de goal. Vijf minuten later maakt Dion  Oortwijn zijn foutje goed door Willard 

Bouwmeester weg te sturen richting doel van HSC, hij schoot ,via een speler weer het veld in, 

voor de voeten van Youri Braxhoofden die de bal in het netje schoot 1 - 0. 

Lang duurde deze voorsprong niet acht minuten later liet men een speler van HSC,van af 

eigen helft , zonder hem aan te vallen, doorlopen hij gaf de bal af aan Glenn Pieters (HSC) 

die hem op de slof nam en kansloos was Marvin Bodde 1 - 1.  Mohammed Kubbeth werd 

gewissel voor hem kwam Tycho Kooistra. Het werd nog even spannend omdat Dion Oortwijn 

direkt rood kreeg (terecht voor natrappen) 10 tegen 11 dus. Aanvaller Mark Koops eruit en 

verdediger Achmet Taspinar erin. HSC probeerde nog van alles, Marvin Bodde  moest in 

blessure tijd nog een knappe redding verrichten maar het bleef bij 1 - 1. 

SVZ werd periodekampioen door een overwinning op Muntendam. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 2 (6 maart) 

Op 6 maart moesten we aantreden tegen Tynaarlo 2. We hadden de uitwedstrijd tegen onze 

tegenstander voor de winterstop verloren  mede gezien de wedstrijd tegen Stadskanaal die 

hadden gewonnen hadden we goede hoop in deze wedstrijd op een goede afloop. We 

begonnen redelijk aan de wedstrijd. Ondanks enkele goede aanvallen wisten we dat niet te 

verzilveren in doelpunten. De tegenstander kon dat wel en scoorden in de eerste helft wel. 

Ruststand 0-1. Na de thee waren we in de eerste 25 minuten heer en meester. Het spel speelde 

zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander. We verzuimde echter te scoren. De 

drang om doelpunten te maken steeg hierdoor en we gewonnen daardoor uit onze posities te 

lopen. Ook stonden we veel te hoog. Hierdoor werden we nog 3 keer met een counter om de 

oren geslagen. Eindstand 0-4. In ieder geval hebben we Tynaarlo wel laten zien dat er nog 

scheidsrechters zijn die wel neutraal een goede wedstrijd kunnen fluiten.  

 

Rob Prak 



Asser boys 2 (13 maart) 

Op 13 maart kregen we Erica op bezoek  we mochten aantreden met een aantal jonkies van 

O17/O19. Aangezien er bij het eerste wat geblesseerden en coronagevallen waren. Onder een 

heerlijk zonnetje gingen we voortvarend van start en creëerden in het eerste half uur 

verschillende kansen. Echter we scoorden niet. In ongeveer 38e minuut wisten we het doel 

wel te vinden en scoorden Chris Oost de 1-0. Dan ga je lekker de rust in. In de tweede helft 

zag je langzaam de conditie van de tegenstander achteruit gaan en werd het een eenzijdige 

wedstrijd waarin we nog 2 keer scoorden. Een doelpunt van Rachid en nog 1 van Chris. Al 

met al een prima wedstrijd. Met nog dank aan de gastspelers. Een mooie bijkomstigheid is dat 

we nu een vaste keeper hebben want Marco heeft zich aangemeld als lid.  

Tot zondag. De uitwedstrijd tegen HSC.  

 

Rob Prak 

 

Asser Boys 3 (6 maart) 

Vandaag spelen we tegen de nummer drie uit de competitie: TLC. We gaan onze krachten 

meten. De wedstrijd staat olv dhr Frans Kooijman. TLC is een gebalanceerd team, enige 

ervaren, wat oudere, spelers, en wat jonge kerels. Een mooie mix. De scheids fluit af en we 

gaan van start. Al snel merken we dat we de druk erop kunnen krijgen. Een paar fraaie 

doorbraken, wat net nog niets oplevert. Maar dan is het raak. Na een kwartier weet Thijmen 

van zijn snelheid te profiteren en staan we voor met 1-0. Kort daarop weet Milan door te 

breken en verdubbelt de stand naar 2-0. We verzuimen door te drukken. Na een half uur 

gespeeld te hebben zakt de concentratie en komt er wat vermoeidheid. Door zwak 

uitverdedigen geven we TLC een cadeautje die ze maar al te graag uitpakken. Een onnodige 

goal tegen. Dat geeft TLC echter moed en ze weten er nog een te scoren. Met 2-2 stand de 

rust in. Even bijkomen, wat wissels doorvoeren, dit keer hebben we 3 spelers die gewisseld 

kunnen worden. Nog een paar laatste tips mn wat betreft spelen vanuit positie en linies en we 

gaan weer op voor de tweede helft. 

De scheidsrechter heeft de touwtjes goed in handen en fluit rustig en weloverwogen.  

Veel grote kansen doen zich niet meer voor in de tweede helft, zowel bij Asser Boys en TLC 

niet. Doelpunten vallen er niet meer en de wedstrijd eindigt in een gelijkspel: 2-2. 

Tevreden over het geleverde spel en toch ook een beetje teleurgesteld over het eindresultaat, 

we hadden evengoed kunnen winnen. We leren steeds beter te spelen vanuit de organisatie. 

Maar toch, weer een puntje erbij. 

Inmiddels hebben we al twee teams onder ons staan in de competitie. 

Volgende week gaan we uit naar Zevenhuizen 3. 

 

Jack Zomer 
 

Asser Boys 3 (13 maart) 

 

Goed, kijken of we de positieve reeks van afgelopen weken voort kunnen zetten, twee 

wedstrijden achterelkaar, zonder verlies. Op naar Zevenhuizen. We hebben afgesproken daar 

te verzamelen. Enige spelers hadden zich verkeken op de afstand en kwamen op het nippertje 

op tijd binnen, vlak voor aanvang. Een heel korte warming up, even spieden naar de 

tegenstander. Een gemixt team enige, ervaren, oudgedienden aangevuld met wat jong spul. 

Nou wie weet. 

De scheids fluit af en we gaan van start. We hebben dit keer 3 wissels en zijn wat onwennig 



omdat diverse posities door andere spelers moeten worden ingevuld, waaronder de keep. 

Maar Zevenhuizen geeft ons geen tijd om te wennen, voor we het weten liggen er reeds twee 

in, binnen tien minuten. Gaandeweg raken we wat beter aan het voetballen maar kunnen toch 

niet voorkomen dat we met vijf tegentreffers de rust ingaan. In de kleedkamer constateren we 

dat het een moeizame exercitie gaat worden. We spreken af de gelederen wat gesloten te 

houden en met felle uitvallen de schade te beperken. 

De tweede helft gaat van start en het loopt wat beter, van keeper gewisseld en wat beter 

veldspel. Zevenhuizen weet nogmaals te scoren. Maar dan, een flitsende aanval. Opgezet door 

fraai combinatiespel van Devin en Milan, een voorzet van rechts op Thijmen en met een 

prachtige volley in één keer raak. Onze eretreffer, en ook nog eens een fraaie. Zevenhuizen 

weet nogmaals te scoren en zet de eindstand op 7-1. De wedstrijd wordt op het eind wat 

ontsierd door, onderlinge irritaties, gemopper op de scheids en felle tackels onzerzijds. De 

tegenstander blijft, ondanks hun ruime voorsprong provoceren en wij happen maar al te graag. 

Einde wedstrijd en weer met kansloos verlies het veld af. 

We hebben de positieve reeks niet kunnen voortzetten maar gaan het volgende week thuis 

opnemen tegen een tegenstander die een plaats boven ons op de ranglijst staat: Oerterp 4. 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys 4 en 5 niet aangeleverd op naar volgende week 

Asser Boys 6  

Tynaarlo  belde af omdat er corona was binnen het team.  

Asser Boys zat 2   

Vandaag de wedstrijd uit tegen Rolderboys. Rolderboys staat onderaan op de ranglijst, dus op 

papier zou het niet te lastig moeten worden. 

Deze verwachting neemt al snel een andere wending als Rolderboys al binnen 5 minuten de 1-

0 weet te maken. Nog eens 5 minuten later krijgen we een penalty tegen en deze wordt goed 

benut door de mannen uit Rolde en zo is de stand 2-0. 

Dan is het Dennis V die een schot op doel plaatst, deze wordt echter uit het doel gewerkt door 

de keeper en komt voor de voeten van Jeppe terecht. Jeppe weet er weer een wedstrijd van te 

maken en schiet de 2-1 binnen. 

Het antwoord van de mannen uit Rolde komt heel vlot daarop. Ze weten de verdediging uit te 

spelen en de 3-1 is daar. 

Dit alles binnen 25 minuten speeltijd. 

Maar dan zijn het onze mannen die het spel gaan bepalen. Rolderboys komt eigenlijk niet 

meer van hun eigen helft af. Het is Levi die zich vrij worstelt tussen de verdediging van 

tegenstander en weet de bal op miraculeuze wijze vanaf de achterlijn in de goal de krullen 3-2 

Even voor rust een verre inworp van Justin, het is wederom Levi, die de bal kan door koppen 

in het net van tegenstander 3-3 

Zo, nu eerst tijd voor thee. 

De tweede helft beginnen we wat zwakjes, maar onze mannen herstellen zich snel en de 

mannen uit Rolde kunnen niet veel meer doen om de wedstrijd naar hun toe te trekken. Het is 

wederom Justin die een verre inworp pas klaar op het hoofd van Dennis V weet te leggen en 

in de goal weet te koppen, de 3-4 is daar. 

De 3-5 komt uit een mooie actie van Levi die zich handig weet vrij te spelen en de bal aan 

Pascal mee geeft. Pascal weet nog een paar man handig uit te spelen en schiet de bal mooi in 

de linkerbovenhoek. 



Vlak voor tijd wordt ons nog een penalty toebedeeld. Stefan plaatst zich achter de bal en weet 

deze heel beheerst in de linkerbovenhoek te plaatsen 3-6 

Dan vindt de scheidsrechter het mooi geweest en blijft de stand op 3-6. De 3 punten gaan mee 

naar Assen. 

Volgende wedstrijd is 19 maart thuis om 14.30 tegen Één. (de Koploper) 

 

Marcel Braxhoofden. 

  

Asser Boys zat 3 (5 maart) 

Balen in Haren 

Het was weer eens tijd voor een wedstrijd. Na 3 zaterdagen geen pot mochten we naar Haren 

om te spelen tegen Gorecht 6. Gorecht die een week eerder won van koploper Vako en 

daardoor wij bij winst onszelf op een gunstige positie konden zetten.  

Gorecht was niet van plan ons zomaar 3 punten te geven en liet dat merken door flink aan te 

vallen en veel kansen te creëren. Onze reserve goalie Joling hield ons best een tijd op been 

met goede reddingen, maar halverwege de eerste helft moest ie zich toch 1 goal incasseren na 

geklungel achterin. Een doelpunt achterstand en een scheids die niet erg goed de spelregels 

hanteerde maakte het niet makkelijk voor ons. Gelukkig was spits Julian scherp bij een 

voorzet en bracht ons weer terug in de wedstrijd: 1-1. Lang konden wij er niet van genieten 

want nog voor rust kregen we wederom een onnodige goal tegen.  

In de rust had onze Captain ons weer moet in gesproken met een donderspeech en met nieuwe 

energie begonnen we aan de tweede helft. Na een overtreding aan onze zijde kreeg Gorecht 

een vrije trap bij randje 16 en schoot deze naast. De scheids vond dat het muurtje te ver van 

de bal stond en liet Gorecht de vrije trap overnemen. Dit maal was de schutter wel succesvol 

en stond het na deze discutabele beslissing 3-1. Tot overmaat van ramp was Rolf te laat met 

het inzetten van een tackle bij een doorgebroken speler en mocht hij terecht inrukken na het 

zien van een rode kaart.  

Met 10 man heeft het team van zaterdag 3 er nog alles aangedaan een beter resultaat te boeken 

maar de bal wou er niet in. Balen in Haren omdat we de buitenkans lieten liggen om de 

misstap van Vako te bestraffen. Dan maar volgende week voor goed resultaat gaan thuis tegen 

DIO. 

Bento Rolf Fernandao 

 Asser Boys/Fc Assen Vr 1  

We gaan nog even terug naar afgelopen woensdag. Op het programma stond de 

inhaalwedstrijd tegen de dames van Nieuw Buinen Vr1. Onze dames begonnen uitstekend, 

mooi combinatiespel waarmee de tegenstander direct onder druk werd gezet en toen de keeper 

in de 9e minuut de bal niet onder controle kreeg was Muis er als de kippen bij om de 1-0 te 

scoren. De ene aanval na de andere kwam op het vijandelijke doel af en in minuut 15 gaf Kyra 

een puike voorzet van rechts op Muis, die controleerde de bal en schoot vervolgens hard 

binnen 2-0. 10 Minuten later stoomde Marit op door het centrum en gaf een pienter passje op 

Muis die opnieuw de keeper kansloos liet 3-0. Op slag van rust gaf Michelle nog een mooie 

voorzet die bij Muis en Mariska terecht kwam. Aangezien de eerste al drie keer gescoord had 

liet ze de bal aan DJ die vakkundig afwerkte zodat we met een 4-0 stand de rust in gingen. 

 

Tja, was het in de vorige wedstrijd de eerste helft die niet best was, dit keer was de tweede 

helft eentje om snel te vergeten. Alles dat in de eerste helft uitstekend liep, ging ineens niet 

meer. Slordig balverlies, passes die niet aankwamen..... Al in de 1e minuut leidde een 



misverstand in de verdediging er toe dat een tegenstander zomaar vrij kwam voor een leeg 

doel...4-1. 20 Minuten later werd het zelfs 4-2 toen een afstandsschot over onze keep doel 

trof.... Gelukkig werd de voorsprong 2 minuten later weer uitgebouwd toen Do opkwam over 

links en de bal teruglegde op Muis die keurig in de hoek schoot zodat we eindigden met een 

5-2 overwinning. Het blijft vreemd hoe dit team zo vaak totaal verschillende helften speelt. 

Soms is het of je een helft naar een 2e klasser kijkt en de volgende helft naar een 5e klasser... 

Heel vreemd allemaal. Maar goed, de punten zijn weer binnen. Aankomende zaterdag geen 

wedstrijd en de week daarop komen de dames van VAKO 1 op bezoek. Zullen we dan 

gewoon beide helften schitteren? 

 

Tinus Reinds 

 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


