
Wedstrijd verslagen van het weekend  9 en 10 april 

Asser Boys 1 

Donderdag moest er eerst nog worden gespeeld en wel tegen de nummer 2 van de competitie 

Forward uit Groingen. Helaas geen verslag maar wel even de  doelpuntmakers  

42 minuut Mark Koops, 52 minuut Mark Koops  en in de 80 minuut 

de nummer 3 door Youri Braxhoofden. Eindstand 0 - 3 

 

En afgelopen zondag kwam Siddeburen op bezoek  , daar in Siddeburen werd het 2 - 4 voor 

ons.  Na de Overwinning op Forward waren we benieuwd wat ons vandaag te wachten staat. 

Een paar vaste basisspelers nog steeds niet aanwezig Robert Termohlen, Bas Geertsma,Jeroen 

Bergsma alleen geblesseerd, Rick Abbes ziek. Maar Dion Oortwijn weer terug na een 

schorsing. Bestuurleden Jan en Albert afgemeld met Corona, Scheidsrechter Wim Nigro voor 

de derde keer dit seizoen een wedstrijd fluiten bij Asser Boys en zo konden we beginnen aan 

de wedstrijd.  Na 10 minuten een eerste kans voor Siddeburen maar ging gelukkig voorlangs, 

dus Asser Boys was gewaarschuwd.  13 de minuut Willard Bouwmeester stoomd naar voren 

geeft de pass op Mark Koops die direkt af geef aan Tristan Rotman, schot helaas ook voor 

langs . Vlak hier na nog een schot van Bouwmeester over het doel. Dan na 25 minuten spelen 

een foutje op het middenveld van Mark Koops, nummer 20 Julian Pot (Siddeburen) pakt de 

kans en scoord de 0 - 1.  Asser Boys schakelde een tandje bij en Tristan Rotman passt over de 

vedediging van Siddeburen heen en bediend Mark Koops en die twijfelt niet en maak de 1 - 1. 

Tevens de ruststand na een matige eerste helft. 

Tot de 65 minuut zien we een goed voetballend Asser Boys met goede combinatie's, leuk 

voetbal, 2 kansen gezien voor Nick Modderman en van Mark Koops. 

In de 65 minuut was het Alexce Mirosjnisjenko die de bal naar Tristan Rotman speelt, die 

zich niet bedenkt en de bal door speelt naar Mark Koops die zijn twee goal maakt 2 - 1. 

Asser Boys bleef goed spelen en gaven niets meer weg dus in drie dagen 6 punten, prima 

resultaat. Paas maandag spelen we uit en wel tegen ZNC om 14.00 . Kom aan supporters met 

zijn alleen naar Zuidbroek. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 3 (20 maart) 

De uitwedstrijd tegen Wilper Boys. Thuis, de laatste wedstrijd voor de winterstop, smadelijk 

verloren met 0-6. We hebben wat goed te maken. Op naar De Wilp, richting stad 

Groningen/Marum net aan de Friese grens. Jaha, ook onze topografische kennis wordt danig 

bijgespijkerd. We gaan met 13 spelers op pad, de coach ietwat verlaat door 

werkomstandigheden en verkeerd intoetsen van de routeplanner. Maar goed. We gaan van 

start. De openingsfase is voor Wilper Boys, maar verdedigend staan we ons mannetje en ze 

weten er niet door te komen. Twee scherpe uitvallen van de Asser Boys resulteren in een schot 

net over en een bal op de lat. Dat geeft goede moed, er valt wat te halen. Maar dan komt De 

Wilper Boys met een prima aanval over de flank en een mooie afronding toch op 1-0. Dat valt 

tegen. Maar de rug gerecht en kop omhoog, we gaan door. Maar hernieuwd weten De Wilper 

Boys een goal te scoren en kijken we tegen een 2-0 achterstand aan. Onnodig. Een aanval van 

ons over de rechterflank, Mart stoomt op, haalt verwoestend uit en weet de stand naar 2-1 te 

schieten. Rustsignaal en naar de kleedkamers. We bespreken het verloop van de eerste helft en 

maken plannen voor de tweede helft. Goed op adem komen en we gaan er weer tegen aan. 

Na rust probeert De Wilper Boys de druk erop te houden en door te drukken. Keeper Mike 

weet echter ieder schot op doel te pareren en we houden stand. Veel ruimte achter hun 



verdediging biedt ook perspectief. Uiteindelijk een goede uitbraak en en van afstand weet 

Daniël de bal op doel te knallen. Onhoudbaar voor hun keeper en 2-2 stand. De Wilper Boys 

blijft druk houden maar verdedigend staan we goed en ook nog eens goede reddingen van 

Mike geeft ons de kracht om door te zetten. Na een tactische ingreep, gaan we via de flanken 

en met snelle uitbraken met drie aanvallers proberen De Wilper Boys te verslaan. Hetgeen 

wonderwel lukt, Thijmen weet door te breken en te scoren; 2-3. De Wilper Boys proberen 

hernieuwd de druk op te voeren, maar dit keer zijn we ongenaakbaar, geen bal komt er meer 

door en met enige plaagstoten weten we angst te creeëren waardoor de tegenstander niet door 

kan drukken. Het laatste kwartier weten we de overwinning vast te houden, geven niets meer 

weg en blijven geconcentreerd spelen. De wedstrijd prima uitgespeeld en een prachtige 

overwinning behaald. 

Met een goed gevoel over de uitslag, het vertoonde spel en de gedreven inzet trekken we 

huiswaarts en zien de komende wedstrijden met meer vertrouwen tegemoet. 

 

Jack Zomer 

 

Asser Boys 4 

Een DJ en broodjes hamburger op de grillplaat. De voetbalclub uit Loon pakte vorige week 

zondag groots uit. Lag dit aan het affiche LEO 4 - Asser Boys 4? Dit is uiteraard een 

retorische vraag. 

De club uit Loon had in totaal 5 punten. Weinig aanleiding voor een aantal om uitgeslapen 

aan de wedstrijd te beginnen. Een paar van onze strijders kwamen laat terug uit 020. Deze 

prachtige stad had zo veel impact op onze keeper, dat hij in de ochtend een half uurtje extra 

nodig had om alle indrukken te verwerken. Met een slaperig gezicht betrad hij uiteindelijk 

geruisloos en met terechte schaamte verlaat de kleedkamer binnen. Na wat bemoedigende 

woorden van Solky lukte het toch om net voor het fluitje het kunstgras van LEO te betreden. 

Als Jay Zagers zijn keeperspakkie mee had, was het samen met onze fragiele Bart ter Linden 

een prima vlaggersduo geweest. 

LEO begon redelijk aan de wedstrijd en nam vol branie het initiatief. Zij hadden 

waarschijnlijk de alcohollucht rond een aantal van onze spelers geroken en voelden zich 

daardoor gesterkt. Gelukkig lukte het niet om dit om te zetten in gevaarlijke momenten voor 

ons doel.  

Na de onstuimige beginfase lieten de mannen van AB4 zien waarom ze momenteel bovenaan 

staan. Er volgen 2 parels van doelpunten, die niet zouden misstaan op een gemiddelde kwart 

finale van een Champions League avond. Uitgespeelde goals, waarbij tweemaal Remon 'wie 

kan nog om hem heen' Wijsbeek het eindstation was. Hij wist zijn derde wedstrijd op rij te 

scoren, waarbij hij Donk op de scoringslijst achter zich laat. Ook Durik wist de tweede week 

op rij een goede pot te spelen. Als linksback wist hij zijn verdedigende taken uit te voeren, 

maar het team ook van aanvallende impulsen te voorzien.  

Na de rust moest de leider wat nieuw elan brengen. Hij had een aardige bank achter de hand 

om het toegestroomde publiek nog wat te pleasen. Jay Zagers wist vlak na zijn invalbeurt te 

imponeren met een box to box sprint, waarbij hij de 0-3 binnengleed en de wedstrijd definitief 

op slot gooide. Dit op aangeven van de assists strooiende Jesper Elzenaar. Een andere invaller 

maakte ook zijn eerste goal in de afgelopen 3 jaar. Solky weet niet goed hoe hij moet juichen, 

maar wel hoe hij 17 (echt!) gehaktballen bestelt om dit persoonlijke succes te vieren. Ivo lijkt 

eindelijk zijn slechter spelende periode te hebben afgesloten en speelde eindelijk weer een 

redelijke pot. Hij wist dit te verzilveren door de eindstand op 0-5 te brengen.  

Na het laatste fluitsignaal bleven de vrienden van AB4 nog lang nagenieten in kleedkamer 9. 

We vernamen dat Eext punten had laten liggen. Neel kocht voor 48 euro aan pitchers om zijn 

spijt te betuigen voor zijn (inmiddels 3e..) verslaping van het seizoen. We zwijmelden nog 



lang na over het naderende kampioensfeest, de bijbehorende ballonnen en het weekendje 

Huttenheugte, waardoor het relatief laat was voordat we in onze geliefde Oase terugkwamen. 

Hier wachtte Gerrits gehaktbrood op ons, waarna het nog lange tijd gezellig bleef. Na een 

week rust, spelen we tegen SVDB thuis. Hier hebben we nog een appeltje mee te schillen  

 

Jay Zagers 

 

Asser Boys 5  

 

Vandaag de wedstrijd tegen Zevenhuizen 1, 2 en 3. Op een schot van Allan (lichaam 

voorover!) en een heel klein kansje voor de tegenstander na was de eerste helft weinig actie. 

In tweede helft binnen no time op 0-2 achterstand. Maar dankzij een doelpunt van Allan, met 

links!, kreeg AB 5 weer de aansluiting. Langs de lijn werd ondertussen de roep om Elroy 

steeds luider. Beelden van het warmlopen met de bidons in de hand zijn op aanvraag 

verkrijgbaar. Ook Blik had een wederom een onuitwisbare indruk achtergelaten bij het 

publiek. Waar Ahmet een geweldige pass over de hele gaf stond Blik de andere kant op te 

kijken. Dat is opzich niks nieuws maar dit keer stond die zelfs met de rug het spel te 

oberserveren. Dit tot groot vermaak van het vele publiek. Grote dank aan onze gastspelers 

vandaag, vol inzet zorgde Jesse voor de 2-2, ietwat tegen de verhouding in. De druk vanuit het 

publiek werd   nog groter om Elroy in te brengen, maar de coach leek onvermurwbaar. Tot het 

moment dat de druk te groot werd en Allan een blessure moest veinzen om dan toch die super 

sub Wijsbeek het heilige gras van veld twee te laten betreden. Het verschil was gelijk 

merkbaar, de ploeg kreeg vleugels, de tegenstander zag dat dit duidelijk een ander caliber 

was. Het bleek de geniale zet om de dik dik dik dik verdiende overwinning over de streep te 

trekken. Als echt grote man liet Wijsbeek het scoren over aan Levi en bleef zijn bijdrage 

beperkt tot zijn armen in de lucht te doen (en onlosmakelijk hieraan verbonden een klein 

beetje zicht op de onderbuik) bij het winnende doelpunt. Man van de wedstrijd natuurlijk 

Ricardo overigens, en misschien beetje de gastspelers. 

 

Asser Boys  6 (Geen verslag ontvangen) 

Asser Boys zat 2  was vrij 

Asser Boys zat 3 Geen Verslag ontvangen) 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1 (Geen verslag ontvangen) 

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   



   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


