
Wedstrijd verslagen van het weekend  16 en 18 april 

Asser Boys 1 

Zonder grensrechter (Roy was ziek) naar Zuidbroek vertrokken om daar te spelen tegen ZNC. 

Thuis werd het 1 - 1 tussen beide ploegen. Ook bij het veld stond Hemmo de Wal ,oud trainer 

van Asser Boys en ook van ZNC, hij zei twee vereningingen waar ik trainer ben geweest 

tegen elkaar dus maar eens kijken. Maar wij weten beter want hij is nu trainer van TLC en 

waar spelen wij volgende week tegen , juist TLC. 

Grensrechter Willard Bouwmeester was er klaar voor en floot de scheidsrechter voor het 

begin van de wedstrijd. Wij zaten nog maar net en Asser Boys gelijk in de aanval via Mark 

Koops die een voorzet gaf op Youri Braxhoofden, en al na vier minuten, die de bal achter de 

keeper van ZNC legde  0 - 1.  En Asser Boys ging door schot van Nick Modderman op een 

leeg doel maar werd tegen een speler aangeschoten, even later Mark Koops tegen de lat. 

En in  paats van dat we met 2-0 of 3 - 0 voor hadden moeten staan, maakte ZNC via Junior 

Vos in de 18 minuut de 1 - 1. In de 23 minuut een solo van Joop Uldriks(ZNC) en hij maakte 

de 2 - 1 en nog was de koek niet op voor ZBC 3 - 1 in de 34 minuut door Jeroen Huizinga. 

Beide goals ging de verdedeging niet helemaal vrij uit. Maar Asser Boys deed voor rust nog 

wat terug , een hoekschop die terecht komt bij Youri Braxhoofden , schot en via de binnen 

kant van het been van Tristen Rotman werd het 3 - 2, tevens de rust stand. Wissel in de rust 

Aniciet er uit en Bouwmeester er in,vlagger werd Dennis Koster. ZNC kwam goed uit de 

kleedkamer en zette Asser Boys onder druk en het regende ook volop kansen maar gingen er 

niet in, totaan de 64 minuut toen Jeroen Huizinga de 4 - 2 maakte. Tygo Kooistra werd 

gewisseld , Jeroen Bergsma kwam er in. maar wat Asser Boys ook probeerde , ZNC bleef de 

betere ploeg met veel kansen . In de 75 minuut maakte Jeroen Huizinga nog de 5-2. een 

terechte overwinning voor ZNC. Volgende week zondag dus thuis tegen TLC. 

  

Aart Rossing 

 

Asser Boys 4 vrij weekend 

 

Asser Boys 5 vrij weekend 

 

Asser Boys zat 2   

Met nog vier wedstrijden te gaan voor ons in de competitie, is Veenhuizen3 vandaag de 

tegenstander in onze strijd om het kampioenschap. Veenhuizen staat voorlaatste in de 

competitie, zou op zich moeten lukken, maar deze wedstrijd is op voorhand nog niet 

gewonnen. 

Op deze uiterst zonnige dag is het hoofdveld ons toneel voor deze middag. 

Het is 14.30 als Roy Kunstman het fluitsignaal geeft om te beginnen. 

Vanaf het begin zetten we de druk er goed op met als resultaat dat binnen 10 minuten speeltijd 

Justin de bal in één streep vanaf de linkerkant in de rechterhoek schiet 1-0 

Een kwartier later is het Pascal die een schot op doel waagt, de bal vindt echter zijn weg naar 

de paal, maar gelukkig staat Levi (zoals zo vaak) op de juiste plaats om deze aanval om te 

zetten in een 2-0. De mannen staan nog na te genieten van de 2-0 als Veenhuizen vanaf de 

aftrap met een lange bal onze verdediging weet te verrassen en eigenlijk heel makkelijk de 2-1 

maakt.  Veenhuizen begint er weer in te geloven en dat is te merken aan hun gedrevenheid, 

waarbij onze mannen juist wat verzwakken. Tot de rust blijft het 2-1 

Vroeg in de tweede helft weet Veenhuizen op gelijke hoogte te komen door er 2-2 van te 

maken. De boys zullen er een tandje bij moeten zetten om het toch best taaie Veenhuizen te 



verslaan. 

Na een half uur gespeeld te hebben wordt levi neergehaald in het strafschopgebied een 

strafschop luidt het oordeel van Roy. De tegenstander is het hier verre van mee eens, maar 

Roy is onverbiddelijk. Levi plaatst zich achter de bal op de 11 meter en doet waar hij goed in 

is, de bal beheerst inschieten 3-2 

In de laatste minuten van de wedstrijd is het alsnog Pascal die voor een aangename verrassing 

zorgt. Door een goed geplaatste paas van Justin weet Pascal de bal goed aan te nemen, de 

keeper is ver uit zijn doel gekomen om de aanval van Pascal te stoppen, maar Pascal weet op 

zijn beurt de keeper handig te passeren en schrijft de 4-2 op zijn naam. 

Uiteindelijk toch een goed resultaat in deze toch wel zwaar bevochten overwinning. 

Nog 3 wedstrijden te gaan. 

Volgende wedstrijd 23 april Asser Boys - LTC8 Aanvang 14.30  

Marcel Braxhoofden 

 

Asser Boys/Fc Assen Vr 1 (9 april) 

Zaterdag 9 April waren we te gast in een winderig Nieuw Buinen voor de wedstrijd tegen de 

plaatselijke dames. Binnen 2 minuten konden we al juichen toen Do een voorzet van DJ in het 

doel legde 0-1.  Niet lang hierna was het weer raak toen Muis bijna vanaf de achterlijn er toch 

nog in slaagde de bal via de tweede paal in het net te plaatsen 0-2. Het spelbeeld was vrij 

eenzijdig zodat onze herintredende keeper Ans ook met iets minder conditie geen problemen 

kreeg. De wedstrijd speelde zich voornamelijk op de helft van de tegenstander af. Toen Tara 

een voorzet van DJ inkopte werd er weer gejuicht maar helaas was er buitenspel 

geconstateerd...? Op slag van rust gaf Tara nog en leep passje op Do die hard in de korte hoek 

schoot 0-3. 

 

Aangezien Opa de tweede helft niet meer aanwezig was krijgen jullie hier een beknopte 

omschrijving van de doelpunten. Een bal van Siem op Muis die doorspeelde op Tara die op 

haar beurt scoort 0-4. Pass Sarina op Muis voor de 0-5, Sarina op Yasmine voor de 0-6 en 

tenslotte Do op Muis voor de 0-7. Helaas was de scheidsrechter de tel kwijt zodat op het 

wedstrijdformulier 0-6 stond maar ik mag toch hopen dat dit inmiddels is gecorrigeerd... 

 

Tinus Reinds 

  

   

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   



   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


