
Wedstrijd verslagen van het weekend  26 en 27 maart 

Asser Boys 1 

Twee dagen nadat Asser Boys de erepenning kreeg uitgereikt door de commissaris van de 

koning Jette Kleinsma,stond de wedstrijd tegen de Wilper Boys op het programma. In de 

Wilp werd het 1 - 0 voor de thuisclub. Klokslag twee uur floot scheidsrechter J.de Vries uit 

Veendam voor het begin van deze wedstrijd. Asser Boys begon voortvarend aan deze 

wedstrijd en al in de 5 min de eerste kans voor Mark Koops maar helaas voorlangs. 

Vervolgens waren er nog kansen voor Mark Koops en Youri Braxhoofden om verder uit te 

lopen maar helaas. In de 18 minuut een pass van Nick Modderman tussen 2 spelers door van 

de Wilper Boys kwam voor de voeten van Mark Koops die draaide en maakte het af 1 - 0. 

Het was pas in de 35 minuut een goede kans voor Niels van der Veen (Wilper Boys) maar 

Marvin Bodde was paraat en blijf de 0 houden. Ruststand 1 - 0 na een goede eerste helft van 

Asser Boys, zelf good Old Joop Drost was te vreden over de eerste helft. 

Begin van de tweede helft was het de Wilper Boys die de aanval opzocht om de 1 - 1 op het 

scorebord te krijgen. In de 15 minuut kreeg Gert Jan de Vries een rode kaart, hij had al geel en 

nog een geel er bij betekend rood. De Wilper Boys was zeker met 10 man niet de mindere en 

bleef ook gevaarlijk met hun goed voetballende spits Niels van der Veen.  In de tweede helft 

redde Marvin Bodde zeker twee goede kansen, en in de blessuretijd moest hij ook nog eens 

goed in actie komen om de nul te houden. Asser Boys kreeg ook nog kansen Nick 

Modderman schoot te zacht in, en Mark Koops kopte de bal nog een over.  

Stand bleef dus 1 - 0 ,voor Asser Boys de eerste thuisoverwinning dit seizoen. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 2  

Asser Boys 2 zou afreizen naar Forward maar ook hier was Corona weer de boos doender. bij 

Forward dus niet voldoende mensen om te voetballen.  

 

Asser Boys 3 (20 maart) 

Ja, wat valt er te verwachten. Oerterp 4. Een tegenstander die een positie boven ons staat op 

de ranglijst.. Zij 7 punten, wij 4. We zijn goed vertegenwoordigd met 15 spelers, dus lekker 

doorwisselen. We spelen op het hoofdveld. Tijdens de warming-up bespieden we de 

tegenstander.  Eén voor één en in kleine groepjes komen ze geleidelijk aan het veld op. Veel 

grijs en ronde buiken. Ze stralen routine uit. Een veteranen team. Dat kon wel eens een lastige 

worden. Maar je ziet hen ook kijken: och jee, een jong team, dat wordt weer draven 

verzuchten ze. 

De wedstrijd staat onder leiding van Jack Zomer, dit vanwege plotselinge ziekte van de 

officiële scheids. Na de tos gaan we van start. Wat opvalt, inzicht hebben ze wel en ze kunnen 

goed positie kiezen, maar toch de snelheid ontbreekt aan het team. Maar ze hebben een 

geheim wapen. Hun onderlinge coaching bestaat uit een voor ons onnavolgbare geheimtaal. 

We begrijpen niet veel van het Oereterpse fries, maar zij zelf des te meer. Maar toch weten we 

goed druk naar voren te zetten en na een kwartier spelen opent Thijmen met een prima treffer. 

En nog één en nog één: een volmaakte hattrick. Oereterp weet echter de druk op te voeren en 

weet zowaar te scoren. Dan maakt Michael nog een fraaie treffer en is het rust. Bakkie thee en 

vol goede moed weer starten aan de tweede helft.  Vrij vlot in het begin weet Devin door te 

breken en te scoren. Mike, onze vaste keeper is er niet. Wouter vond het wel een prima idee 

om de tweede helft te gaan keepen nadat Cisé de eerste helft gekeept heeft. Maar ja, een 



veldspeler op doel is vragen om moeilijkheden. Een eenvoudige terugspeelbal op hem, stopt 

de bal keurig met de voet en pakt dan doodleuk de bal op voor een uittrap. Binnen het eigen 

strafschopgebied een indirecte vrije trap tegen. Daar weet Oereterp wel raad mee. Uiteindelijk 

weet Mart nog een keer te scoren, wat de eindstand brengt op 7-2. Het was een prima 

wedstrijd met een goed fluitende scheids en met veel onderling respect voor elkaar. 

Goed, de drie punten binnen en weer een plaats gestegen op de ranglijst. 

Volgende week nemen we het op tegen Actief 5 om 11.00 uur. Afwachten wat een uurtje extra 

slaap doet en of de ingang van de zomertijd nog voor verwarring gaat zorgen. 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys 3(27 maart) 

Vandaag op naar Eelde. Actief 5. Een sterke middenmoter. Maar ook wij verkeren in goede 

vorm. 15 spelers present, dus er kan volop gewisseld worden. Twee spelers die enigszins in de 

war waren door de vooruitgezette klok, maar door de andere teamleden op tijd opgetrommeld.  

Ja, weer even de tegenstander bespieden tijdens de warming up. Geen veteranen maar wel 

mannen op gevorderde leeftijd. Ze wekken een ervaren indruk. 

De scheidsrechter fluit af en we gaan van start. Eerst even aftasten, maar al gauw krijgen we 

het idee dat er wat te halen valt. Dan, Devin wil aanvallen, verliest de bal en kan niet anders 

dan de bal keihard uitschieten. Net bij de dug-out van de tegenstander. De trainer begroette 

net zijn schoondochter met een kus en een bekertje koffie nog in de hand. Dit keer geen, bij 

het voetballen zo bekende bierdouche, maar een koffiedocuhe en een ferme klapzoen. Alom 

hilariteit. 

We gaan door en Sten stoomt op vanuit eigen helft langs de zijlijn, net over de midellijn haalt 

hij verwoestend uit en weet de keeper van Actief te verrassen, de bal zeilt over hem heen, zo 

het doel in. Direct geeft Sten aan dat het een bewussie was. Een fraaie goal en wij met 1-0 

voor. Kort daarop een felle uitbraak van Thijmen en kunnen we de 2-0 aantekenen. En weer 

kort daarop een fraai uitgespeelde kans voor Devin en we leiden met 3-0. Actief gaat daarna 

de druk wat opvoeren. Ze verspelen de bal over de zijlijn, op onze helft. Een klutsbal. De 

speler van Actief dacht dat hij de bal mocht ingooien, de scheids besliste anders, waarop de 

speler van Actief de bal weggooit. Thijmen spreekt hem op op een nette en vriendelijke 

manier aan op zijn onsportief gedrag, waarop de betreffende speler hem in het voorbijgaan 

een elleboog beuk in de rug geeft. Niet opgemerkt door de scheids. Thijmen laat het niet op 

zich zitten en geeft de boosdoener een duw. Opstootje. We weten het met elkaar te sussen. 

Uiteindelijk worden beide spelers van het veld gestuurd. Door alle commotie is de 

concentratie weg en weet Actief zich het snelst te herstellen met een tegengoal vlak voor rust. 

Met 3-1 de rust in en beide teams moeten een speler missen. 

Na rust lijken we door te gaan met het goed vertoonde spel. Maar twee keer een uitval met 

een speler alleen op de keep af mag niet leiden tot een doelpunt. Actief voelt aan dat onze 

krachten afnemen en weten uiteindelijk beter met de tien tegen tien situatie om te gaan. 

Ondanks enige fraaie reddingen van onze keeper Mike weten we geen stand te houden en 

incasseren we twee tegentreffers. We proberen de wedtrijd weer naar ons voordeel te laten 

kantelen maar geven daardoor teveel ruimte weg waardoor Actief in de slotminuut nogmaals 

weet te scoren en dus uiteindelijk de winst pakt met 3-4. Teleurgesteld zakken oze spelers na 

het eindsignaal ineen. Zo riant voor en dan toch verliezen. Helaas. Maar we hebben ons van 

een goede kant laten zien. 

Zondag 3 april spelen we de return wedstrijd tegen Asser Boys 5 in weer een onderlinge 

verenigings wedstrijd. We hebben nog de verlies partij van 11-2 van de vorige keer goed te 

maken !!! 

Weer op ons Sportpark aan de Lonerstraat, om 10.00 uur. 



Jack Zomer 

 

Asser Boys 4(20 Maart) 

 

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 4(27 Maart) 

 Wederom een zondagochtend. Voor Asser Boys 4 stond een pittige uitwedstrijd op het 

programma. Het ongeslagen tweede team van Smilde ’94. Smilde had tot dat moment slechts 

1 keer gelijk gespeeld en maar liefst 9 maal gewonnen. Door de hoeveelheid gespeelde 

wedstrijden stond Smilde op de 3e plaats achter Asser Boys en Eext. Vanaf de aftrap bleek dat 

het een gelijk opgaande strijd zou worden. Door het moeilijk te bespelen veld kwamen beide 

ploegen niet echt in het ritme. Dit leverde veel strijd op het middenveld. Een aantal kleine 

mogelijkheden van Asser Boys leverde niet het gewenste resultaat. Tot dat Patrick Donk 

alleen op de keeper af kon lopen. Oog in oog met doelman tracht Donk de bal kiezelhard op 

doel te rossen. Helaas raakt alleen Patrick zijn dikke teen de bal en rolt deze tergend langzaam 

richting doel. Velen stonden al met de handen in de lucht, maar helaas werd de paal getroffen. 

De stand bleef 0-0. Even later komt Smilde via de rechterzijde op het doel af van de ploeg uit 

Assen. Door net niet scherp genoeg te verdedigen weet Smilde de bal voor te krijgen. Via een 

boogballetje die lijkt over te gaan valt de bal ineens binnen bij de tweede paal. Volledige 



ontgoocheling bij de Asser mannen. Ietwat tegen de verhoudingen in staat de ploeg ineens 

met 1-0 achter. In de tweede helft was het speelbeeld veelal het zelfde, veel strijd op het 

middenveld, maar de ploeg uit Assen kwam prima uit de kleedkamer en het leek alsof zij iets 

recht te zetten hadden. Onder aanvoering van gelegenheidsspits Remon Wijsbeek trok de 

ploeg richting doel. De aanval ging over vele schijven om uiteindelijk via de rechterzijde voor 

het doel te komen. Remon, of vanaf nu: Inzaghi, stond helemaal vrij en kon vlak voor de 

verdediger binnen tikken. 1-1 en Asser Boys rook bloed. Helaas moest Jacob de wedstrijd 

verlaten. Vanaf dat moment liep de aanvalsdrang iets terug. Toch wist een goede uitbraak een 

mogelijkheid op te leveren. Via rechts belande de bal plots voor de voeten van Kees Vianen. 

Hij leek de goal uit te willen stellen en dat ging bijna mis. Toch wist hij met de punt van zijn 

zwarte Adidas, via de arm van de keeper, doel te treffen. Geen wondergoal, maar wel een hele 

belangrijke voor Asser Boys. Hierna begon Smilde ’94 pas echt te voetballen. Niet alleen het 

voetballen ook het duelleren begon. Zo werden er vele blauwe shirten stevig geraakt door 

mannen uit Smilde. Ook begon her en der de gooi naar een Oscar. Alle momenten bij elkaar 

en veel strijd die beide ploegen wisten te geven lieten de klok langzaam weg tikken. Na 98 

minuten vloot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Asser Boys wist 3 

zwaarbevochten punten te pakken bij de ongeslagen koploper. Het was een waar spektakel en 

beide ploegen kijken uit naar de volgende confrontatie. Volgende week wacht Asser Boys 4 

een 12:00 wedstrijd in en tegen Tynaarlo.  
 

Jesper Elzenaar 
 

Asser Boys 5 (20 maart) 

 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Op deze zondag 20 maart is Asser boys 5 al om 9:28 

te vinden in de kleedkamer in plaats van aan de koffie. Je zal haast denken dat het 

vreemdelingenlegioen uit Oekraïne is aangetreden want er zijn meer gastspelers dan eigen 

spelers te vinden. Na een gedegen warming up met rondootjes in hesjes, afwerken op de goal 

enz. begonnen we zo scherp mogelijk met onze 2e keeper Elroy. De wilper boys stonden ons 

al op te wachten. Na een sterk begin kwamen we al snel op een 1-0 voorsprong door een 

geweldige uithaal van Mark. Vervolgens was Asser boys 5 de bovenliggende partij en ook de 

2-0 uit een corner was vervolgens een feit. Het was onze eigen Rutger die met z’n 3 meter 20 

eindelijk een keer met hoofd scoorde. Daarna begonnen de heren behoorlijk naast de 

schoenen te lopen. Het tikkie takka voetbal begon een feit te worden. We hadden maar liefst 1 

minuut en 20 seconden achtereen balbezit. Het duurde dan ook niet lang voordat een foutieve 

pass van Rutger keihard werd afgestraft. Niet door de wilper boys zoals vele denken. Maar het 

was onze eigen Hugo die hem kiezelhard in de eigen goal werkte. Zal z’n dooie hoek wel zijn. 

Met deze 2-1 stand werd er gerust. In de kleedkamer werd de publiekswissel van Ricardo al 

besproken. Maar voordat de 2e helft goed en wel was begonnen sloeg het noodlot toe. 

Zweepslag in de kuit van Ricardo terwijl hij foutloos aan het vlaggen was. Na verzorging van 

de EHBO is Ricardo na een trieste aftocht maar gaan douchen. Ook Roy begon niet heel 

overtuigend aan de 2e helft maar toch herpakte die zich aardig. Uiteindelijk werd de wedstrijd 

in het slot gegooid door wederom een goal van Mark. De geweldige solo van Joost, die 

vervolgens werd afgesloten met een kansloze misser zullen we maar niet ter sprake brengen. ( 

hoe krijg je hem er niet in) Weer drie punten erbij en op naar de top 3 in de competitie. 

 

Tirza Klaver 

 



Asser Boys  5 (27 maart) 

Deze zondag 27 maart stond de ploeg Stanfries 4 op het programma. Op papier een van de 

zwakkere tegenstanders. Om half 10 was het dan zover. Giedo Guardiola maakt de opstelling 

bekend. Slecht nieuws. Door tragisch blessureleed van Ricardo en een coronageval bij Elroy 

moest reserve reserve reserve keeper Knoop met frisse tegenzin in de goal. Waar die keuze op 

gebaseerd is, is mij een raadsel. Asserboys 5 begon ijzersterk aan de wedstrijd en al snel stond 

er een 3-0 voorsprong op het scorebord. Tijd om te rusten. Zelfs Knoop was foutloos de eerste 

helft. Hij had dan ook nog geen bal gehad. 14 seconden onderweg in de tweede helft en een 

verwoestend schot op de goal van Knoop. De eerste bal die hij kan en moet tegenhouden. 

Maar dan grijpt het noodlot hem in de kraag. Totale kortsluiting. Wat een houdbaar schot leek 

en ook was werd door de waardeloze keeper zo de goal in getikt. Een gemiddelde 

schoonmoeder had hem gewoon met de binnenkant aangenomen. Het is te hopen dat er geen 

beelden van zijn. Mocht dat wel het geval zijn dan is het aankomende zaterdag te bekijken bij 

Funniest Home Video’s. Ondanks deze gigantische blunder liep Asserboys 5 snel uit naar een 

ruimere voorsprong. Door goed spel en een hele zwakke tegenstander wisten de heren uit 

Assen deze zondag toch een simpele 7-1 overwinning binnengehengeld. Op naar volgende 

week. 

 

Stan Vries 

 

Asser Boys  6 was vrij dit weekend  

Asser Boys zat 2  was vrij dit weekend 

 

Asser Boys zat 3 (5 maart) 

Mamio zou dit weekend de tegen standerd zijn van Asser Boys zat 3 maar ook bij Mamio te 

veel Corona geallen. 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1  

De dames van Asser Boys/Fc Assen waren vrij. 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   

   



   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


