
Wedstrijd verslagen van het weekend  19 en 20 maart 

Asser Boys 1 

Asser Boys  1 zou uit spelen tegen Forward uit Groningen, maar helaas bij Asser Boys waren 

te veel corona gevallen zodat deze wedstrijd later wordt ingehaald. 

De  inhaal datum is Donderdag 7 April om18.45 in Groningen. 

 

Asser Boys 2  

Asser Boys 2 zou afreizen naar HSC 2 maar ook hier ging de wedstrijd niet door omdat ook 

corona hier de schuld was. Maar helaas HSC heeft op papier gezet dat we niet zijn op 

gekomen en dus kost ons dat 100,00 euro.  

 

Asser Boys 3 niet aangeleverd 

Asser Boys 4 

 

ASSEN – 20 maart 2022 Om tien uur aftrap op een zonnig doch fris sportpark de Oase. Na 

weken achtereen op licht gehavende velden geacteerd te hebben lag het kunstgras er deze 

ochtend prachtig bij. Ditmaal stond GKC 2 op het kunstgras in Assen tegen Asser Boys 4. De 

ploeg uit Assen begon goed en liet de bal goed rond gaan. Na een aantal goede 

mogelijkheden, die helaas onbenut werden gelaten door met name Ivo Stikvoort, Kees Vianen 

en Jesper Elzenaar, liet de ploeg uit Assen echt van zich spreken. Een splijtende pass van 

Wesley en goede voorzet van Mark werden keurig afgemaakt door Ivo. Helaas begreep zowel 

grensrechter als scheidsrechter niet dat een bal achterwaarts nooit buitenspel kon zijn. Een 

onterechte afgekeurde goal liet de blauwe hemden echter niet schrikken.  Via de voet van 

linksback Leo de Rink, die na lange afwezigheid weer in het veld stond en een keurige pot 

speelde, belande de bal bij Erik Joling die ditmaal koel doel trof. Voor rust werd ook de 2-0 

en de 3-0 nog aangetekend. De keeper van het team uit Gasselte had geen antwoord op het 

kanonskogeltje van Ivo Stikvoort. Wesley Mulder wist nog voor rust de 3-0 te maken.  Na 

rust was het speelbeeld veelal hetzelfde. De Asser Boys wisten het goede veld spel om te 

zetten in kansen. Het duurde echter even voordat de doelpunten vielen. Ook hadden de heren 

uit Assen na rust moeite met de kansen tussen de palen te krijgen. Zo werd er veel hoog in de 

ballenvanger geplaatst. Ook Jay Zagers mocht zijn opwachting weer maken en met hem 

binnen de lijnen wist de ploeg nog grote slagen te maken. Mark Stikvoort, die over de 

rechterkant als een beest tekeer ging, wist een goede wedstrijd af te leveren door meerdere 

assists te geven. De ploeg uit Gasselte kon geen grip krijgen op de blauw witten uit Assen en 

hierdoor werden de ruimtes steeds groter. Uiteindelijk wist Asser Boys in de tweede helft nog 

4 doelpunten te maken. Wesley trof nogmaals raak uit een terecht gegeven penalty. 

Vervolgens kon Jesper zijn wedstrijd nog enigszins kleur geven door 2 doelpunten te maken.  

Als afsluiter wist Wesley nogmaals raak te schieten om de dagteller op 3 goals te brengen. Al 

met al speelde Asser Boys een zeer goede wedstrijd en dat biedt perspectief voor de toekomst. 

Het kunstgras is daarbij uitermate sympathiek gebleken voor de ploeg uit Assen. Na deze 

wedstrijd zouden meer gasten op het Asser sportpark rekening kunnen gaan houden met een 

wedstrijd op het kunstmatige gras. Volgende week wacht Asser Boys 4 een lastige 

uitwedstrijd tegen Smilde 2. We hopen dan ook al het publiek weer te verwelkomen. 

 

Jesper Elzenaar 

 

Asser Boys  5 niet aangeleverd op naar volgende week 



Asser Boys  6  

Helaas kon ook Asser Boys 6 niet in actie komen i.v.m. te weinig spelers. Volgend seizoen 

maar eens goed over nadenken of we nog wel 6 senioren teams kunnen laten spelen . 

Asser Boys zat 2  (nieuw) 

Het is een mooie zonnige zaterdagmiddag als we Één, de nummer 3 op de ranglijst ontvangen 

op het sportpark aan de lonerstraat. Uit hebben we met 0-4 weten te winnen, maar Één heeft 

zich goed opgewerkt in de competitie, dus is niets vanzelfsprekend. De wedstrijd is nog maar 

net begonnen of de dieren ambulance verschijnt op het toneel. Er schijnt een vogel vast te 

zitten in het vangnet.( Met de vogel gaat het overigens naar omstandigheden goed, mocht u 

meer willen weten over het incident met de vogel, kunt u zich wenden tot Aart Rossing) 

 Van deze hele gebeurtenis heb ik zelf echter niets mee gekregen, omdat de focus op dat 

moment bij de wedstrijd ligt.  

Al binnen 5 minuten is het Kieran die met een schot op doel de keeper van één weet te 

verrassen. De keeper probeert het schot te stoppen, maar de bal rolt over de handen van de 

keeper 1-0 

Dan weet Één langszij te komen door een misverstand onze achterhoede, en maakt de 1-1 

Met nog zo’n 10 minuten op de klok is het Levi die uit de drukte voor de goal van Één de bal 

weet te bemachtigen en schiet de 2-1 binnen. 

Niet veel later is het de rechter middenvelder Jeppe die de bal op de slof neemt en de 3-1 op 

zijn naam zet. De kansen blijven zich voordoen, al is het de keeper van Één die mening 

doelpunt weet te voorkomen. Het is Dani die even later vanuit een corner de bal uiterst fraai 

in 1 keer in de linkerbovenhoek krult 4-1 

Vlak voor rust een mooie actie van Justin, hij weet de bal van de keeper van Één te 

onderscheppen en beheerst tikt hij de 5-1 binnen. Eerst tijd voor thee. 

De tweede helft gaat onveranderd verder, wederom zijn we de bovenliggende ploeg en 

worden er meerdere kansen gecreëerd. 

Het is Dennis V die als eerste de toon zet. Hij weet zich uiterst handig vrij te spelen en gaat 

alleen op de keeper af en zoals het een echte spits betaamt legt hij de bal gecontroleerd  in de 

rechter hoek 6-1 

Ook de 7-1 mag Dennis V op zijn naam bijschrijven. Door een goed geplaatste corner van 

Dani, weet Dennis de bal met het hoofd in de touwen van de tegenstander te leggen. 

Ook Één weet nog een goal te maken, maar dat mag geen betekenis hebben, want niet veel 

later is het Justin die het antwoord daarop heeft. Justin weet de bal van de tegenstander te 

veroveren en ziet dat de keeper te ver uit zijn goal staat en weet daar handig gebruik van te 

maken en de 8-2 te maken door de bal over de keeper heen te spelen. 

Tenslotte is het Dennis V die voor een hettrick gaat. Hij weet de bal te veroveren en schiet de 

9-2 binnen.  

Al met al een enerverende zaterdagmiddag voor de mannen van zaterdag 2. Goede zaken 

gedaan voor de stand in de competitie. 

Volgende wedstrijd is 2 april, thuis tegen Fitboys om 14.30 uur. 

 

Marcel Braxhoofden.  

 

Asser Boys zat 3 (5 maart) 

Asser Boys zat 3 had ook te maken met veel Corona gevallen 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1  



De dames van Asser Boys/Fc Assen waren vrij. 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

 

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


