
Wedstrijd verslagen van het weekend  2 en 3 April 

Asser Boys 1 

Wel geteld waren 10 supporters uit Assen meegereisd naar Muntendam waar ons eerste elftal 

moest spelen tegen Muntendam. Thuis werd er verloren met 2 - 0. Even de bestuurkamer in 

gelopen , maar helaas geen koffie dan maar gevraagd naar de opstellingen maar de printer was 

stuk dus weer helaas. Gauw naar buiten naar de harde kern van Asser boys en zagen we de 

pupil van de week vlak voor hij mocht schieten vallen, gauw weer overeind en toch even 

scoren.   Dan de wedstrijd  waar de eerste 20 minuten van beide kanten niet best waren, al 

kreeg Asser Boys wel twee kansen maar helaas gingen die er niet in. In de 23 minuut werd 

een bal van rechts voorgegeven door een muntendam speler welke voor de voeten kwam van 

Michael Imminger (Muntendam) hij stond geheel vrij voor de goal en maakte de 1 - 0. 

In de 33 min , een ingooi op de helft van Asser Boys voor Muntendam kwam bij Maikel 

Hut(Muntendam) die deze makkelijk kon inschieten 2 - 0. En vier minuten later speelde 

Willard Bouwmeester de bal te slap terug naar Marvin Bodde maar Patrick Vasse 

(Muntendam) kwam er tussen en omzeilde Marvin 3 - 0. Met 3 - 0 de rust in en deze helft 

kenmerkte zich door slechte passes, geen passie en geen wil gezien om te winnen bij Asser 

Boys. 

De tweede helft het zelfde laken en pak een te slap Asser Boys. De 54 minuut een lange bal 

naar voor waar de spits sneller was dan Mo(een van de betere) Marvin eruit ,Spits valt en 

krijgt een strafschop ,de een zegt terecht de andere niet terecht, laten we dat maar in het 

midden. Strafschop wordt genomen door Michael Imminger 4 - 0. In de 71 minuut werd Nick 

Modderman onderuitgehaald en kreeg Asser Boys een strafschop. Mark Koops nam hem 

,keeper keerde hem , maar in de rebound maakte Mark toch de 4 - 1. De andere doelputen 

werden gemaakt door Michael Imminger 5 - 1 (zijn derde), 6 - 1 door Maikel Hut(zijn 

tweede) en tot slot nog de 7 - 1 door Michael Ploeger. Morgen (donderdag 7 april) speelt 

Asser Boys de inhaal wedstrijd uit tegen Forward, aanvang 18.45. 

Zondag de thuiswedstrijd tegen Siddeburen. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 2  (Geen verslag ontvangen) 

 

Asser Boys 3 (20 maart) 

De wedstrijd Asser Boys 3 - Asser Boys 5 ging helaas niet door i.v.m enkele corona gevalletje 

van beide zijden. 

Morgen(donderdagavond 7 April) speelt Asser Boys 3 thuis tegen Zevenhuizen 3 aanvang 

18.30 

 

Asser Boys 4 

 Wat onwennig zaten de talenten van Asser Boys 4 aan de stamtafel bij de Oase. Onrustige 

blikken, want het was al 11.00 uur en we hadden nog geen bal aangeraakt. Het startschot zou 

in Tynaarlo pas om 12.00 uur klinken, tot groot ongenoegen van de meeste spelers. Los van 

het feit dat we sowieso redelijk autistisch zijn aangelegd, zorgt dit voor aanzienlijk minder 

kantinetijd. Desondanks stapten we iets na 11.00 uur in de auto (versterkt door Marijn Toren 

van het 5
e
) om aan te treden op een mooi, maar door wind en motregen geteisterd 

sportcomplex langs de A28.  



Gelukkig bleek na het eerste fluitsignaal al snel dat Tynaarlo weinig had bijgeleerd, nadat ze 

in het vorig kalenderjaar voetballes hadden gehad op ons kunstgras. De mannen in blauw 

speelden een redelijke eerste helft, het harde veld niet bijdroeg aan ons immer verzorgde spel. 

Dit kon Kees niet weerhouden om al vrij snel de score te openen na een vlotlopende aanval. 

Bart viel voor de zoveelste keer dit jaar uit met lichamelijk ongemak, nadat hij 24 uur 

daarvoor een fitte speler van een ander elftal weg had gewuifd. Hierdoor moest Wesley 

Mulder zijn wisselbeurt vroegtijdig afkappen en zo goed als koud het harde veld betreden. 

Gelukkig kende de rest van de wedstrijd geen uitvallers, want de rest van de bank had een 

fysieke gesteldheid á la Matthezing. Ook Denny Durik hield zich (mede door de positieve 

coaching van Solky) 90 minuten staande, terwijl hij linksbuiten leek te spelen. De 

zuurstoftank was na 15 minuten al leeg, omdat hij de avond ervoor de biertank had 

leeggedronken in de Euroborg.  

Remon Wijsbeek maakte tegen Smilde indruk als gelegenheidsspits. Hij werd deze week weer 

beloond met een plekje voorin. Hij anticipeerde na een dik half uur goed op een ziekenhuisbal 

van de verdediging van Tynaarlo en liep goed door op de keeper. Toen hij eenmaal de bal 

verovert had van de keeper, moest hij in een ultieme poging  de bal nog in het doel krijgen. 

Dit zorgde nog voor de nodige spanning, want Ray moet het van z’n vernuft hebben, niet van 

zijn startsnelheid. De aangesnelde verdediger kwam gelukkig net te laat en Remon prikte via 

een sliding de 2
e
 binnen.  

 

In het tweede bedrijf werd het publiek amper verwend. We wisten niet meer te scoren, het 

spel slordiger en het veld veel te groot. Ivo’s optreden kenmerkte de 2
e
 helft; hij wist moeilijk 

de bal bij dezelfde kleur te krijgen. Tynaarlo kreeg nog best wat mogelijkheden, maar kon uit 

onvermogen dit niet om zetten in kansen. Neel heeft de handschoenen amper hoeven te 

gebruiken in 90 koude minuten. De Pomp zorgde voor een paarzaam hoogtepunt in de 2
e
 

helft. Vlakbij het publiek liet hij zijn klasse zien door een verdediger middels een ‘Zidane’ dol 

te draaien. Daarna hield de scheids het al snel voor gezien en konden we 3 puntjes 

bijschrijven. We hopen deze goede reeks volgens week door te kunnen zetten tegen Leo 

(gelukkig om 10.00 ipv 12.00 uur!) 

 

Jay Zagers 

 

Asser Boys 5 (20 maart) 

 

De wedstrijd Asser Boys 3 - Asser Boys 5 ging helaas niet door i.v.m enkele corona gevalletje 

van beide zijden. 

Morgen(donderdagavond 7 April) speelt Asser Boys 5 thuis tegen TLC 3 aanvang 18.30 

 

Asser Boys  6 (Geen verslag ontvangen) 

Asser Boys zat 2   

De strijd om de 1e plaats zet zich voort. 

Fit Boys, onze naaste concurrent dit keer de tegenstander. Dit is een wedstrijd van erop of 

eronder. We verwachtten een sterke en slim spelende tegenstander. In de voorbespreking 

duidelijk de taken en veldbezetting doorgenomen. Dat betaalde zich goed uit, we hebben een 

prima eerste helft op de mat gelegd. 

Al na 10 minuten spelen was duidelijk dat we niets te vrezen hadden. Drie opgelegde kansen 

maar helaas mis. Het goed druk zetten van Dennis V. leidde tot balverovering en een prima 



afronding. 1-0. Verbazing langs de kant dat het zo gemakkelijk ging.Tien minuten later een 

vrije trap op links zo'n 25 meter van het doel. Een klusje voor Dani, met timmermansoog de 

bal met een streep geplaatst in de korte hoek, keeper en muur stonden niet goed en Dani zag 

het gat. 2-0 in de 25e minuut. Zo'n vijf minuten later stoomt Kieran op, wil een voorzet geven 

maar de balt zeilt over de keeper die halverwege zijn safe de teruggeketste bal op de paal via 

zijn rug het doel inwerkt. 3-0. in de 40e minuut kopte Levi voor de 4-0 na een fraaie voorzet 

van Dani. Nog een kopbal op de lat van Levi, helaas geen doelpunt en tevens het rustsignaal 

van de prima en met overwicht leidende scheidrechter Frans Kooijman. 

Na de rust ging het gas ervan af, na 15 minuten nogmaals raak via weer een doelpunt van Levi 

op een voorzet van Dani en konden we de wedstrijd rustig uitspelen. 

Een prima resultaat, met toch wel enig onverwacht gemak behaald, maar een goede 

teamprestatie. Met spanning zien we de komende wedstrijden tegemoet, kunnen we de 

kopposite behouden??? 

Zaterdag 9 april as de volgende wedstrijd 

Veenhuizen 3 – Asser Boys 2 aanvang 14:30. 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys zat 3 Geen Verslag ontvangen) 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1  

Helaas kon onze vaste reporter Tinus Reinds vandaag niet aanwezig zijn, dus daarom deze 

zaterdag een wedstrijdverslag geschreven door een anonieme speelster (Spoileralert: 3 punten 

mee naar Assen)  

Na drie weken zonder wedstrijd mochten we eindelijk weer los. Bestemming; het pittoreske 

Valthermond.  

En hoewel ze wel eens zeggen; "een goed begin is het halve werk" ging dit voor ons niet 

helemaal op. Als ware kelderklasses kwamen wij, met enigzins een omweggetje door de 

Drentse landerijen, aan zonder kledingtas. Gelukkig wonen er nog ware helden in dit land, en 

was Miranda Matien bereid om de hunnebedhighway te trotseren (1000x bedankt!+ eervolle 

vermelding voor Kees Vianen) en konden we met een kleine vertraging beginnen op het 

Kwalitatief Uitermate Teleurstellende veld van HOC/Valthermond Vr1.  

Nu moeten we zeggen dat het spelbeeld (mede mogelijk gemaakt door het veld) de eerste helft 

niet perfect was voor de toeschouwers. Maar ondanks de knollen, wist onze Do(door een 

assist van Muis) feilloos uit te halen en de keeper kansloos te laten. Even later waren de rollen 

omgedraaid, en was Muis de hoofdrolspeelster door met een wereldvolley (!) de keepster te 

verschalken. De eerste helft werd uitgespeeld zonder noemenswaardige kansen door het 

fysieke en vooral goed spelende HOC/Valthermond.  

Met een goed gevoel, twee nieuwe speelsters en buikjes gevuld met ranja gingen we 

vervolgens de tweede helft in. Volgens ingewijden was deze helft enigszins slecht te noemen. 

Maar dit kan geen verrassing zijn, aangezien wij de laatste maand alleen maar één goede helft 

kunnen afleveren per wedstrijd. Maar met een paar zeer goede ingrepen van onze keepster en 

achterhoede speelsters wisten we toch heel lang de 0-2 te houden. Ondertussen kregen we nog 

wel een aantal kansen om de score uit te breiden, bijvoorbeeld na een vrije trap na een 

overtreding op een doorgebroken speelster. Maar helaas wist Marit nog steeds niet haar eerste 

goal van het seizoen te maken. Echter, een kwartier voor het einde wist de tegenstander toch 

een zeer goede kopgoal te maken en daarmee de spanning terug te brengen (1-2). De spanning 

werd sommige toeschouwers en speelsters bijna te veel. Maar een paar minuten voor het 

eindsignaal stopte een speelster van Valthermond een schot van ons met haar arm, waardoor 

een penalty volgde. Deze werd feilloos binnen geschoten in de rechterhoek door DJ. Hiermee 



kon we vanuit onze kant opgelucht ademhalen en zijn we weer verder uitgelopen op de 

concurrentie. Of zoals Yasmin zegt; met 3 puntjes in ons tasje naar Assen!  

Tot slot nog een hele dikke S.O naar Sanne, Lieke en Meike van FC Assen Mo-17 voor het 

meedoen vandaag!!! 

Tot volgende week in het eveneens pittoreske Nieuw Buinen. Aftrap 15.00, be there  

 

Anonieme Speelster. 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


