
Wedstrijd verslagen van het weekend  23 en 24 april 

Asser Boys 1 

De zon scheen om twee uur (wel een strakke wind) voor de wedstrijd Asser Boys - TLC. 

Uitslag in Tolbert werd destijds 1 - 2 in het voordeel van Asser Boys.  Trainer Hemmo de Wal 

werd natuurlijk door iedereen begroet en vele wilden ook nog even praten met hem maar 

helaas te weinig tijd daar voor. Ook vandaag een gast grensrechter bij Asser Boys, Dennie 

Durik, was de naam. Voor Asser Boys was het fijn dat Rick Abbes de achterhoede weer 

kwam versterken. TLC begon goed aan de wedstrijd , veel richting de goal van Asser Boys, 

maar tot echte kansen kwam het nog niet. Na 10 minuten spelen lag Mohammed Kubbeh 

(Mo) op de grond met een hoofdwond, na de behandeling gelukkig toch weer in staat om 

verder te spelen. TLC  bleef aanvallen met in de 25 minuut de eerste goede kans voor Steiner 

Miedema(TLC) maar zijn schot belande op de lat. Enkele minuten later een schot van 

Mahamed Farhaan(TLC) helaas voor hem voorlangs. TLC bleef in de eerste helft sterker 

dan Asser Boys (die weinig kansen kreeg) dan resulteeerde in de 45 min tot een doelpunt 

een voorzet van Mahamed Farhaan(TLC) kwam op het hoofd terecht van Ryan Aalders(TLC) 

die het netjes afwerkte 0 - 1. Zeker een verdiende voorsprong voor TLC. Asser Boys mocht 

blij zijn dat het met 0 - 1 de rust in ging, het had ook zo maar 0 - 3 kunnen zijn. 

In de rust wisselde Asser boys twee maal ,Robert Termohlen(ook weer terug) kwam voor 

Tycho Kooistra en Aniciet Komklep kwam voor Joell Bunk. Deze twee wissels maakte Asser 

Boys sterker en al in de 51 minuut (zes minuten na de rust) plaats Nick Modderman de bal op 

Youri Braxhoofden die vrij richting goal liep en de bal onder de keeper (Ward Hopmans) door 

schoof en dus de 1 - 1 aantekende. Asser Boys was in de tweede helft de betere ploeg en 

kreeg kansen. TLC kwam weinig meer voor de goal van Asser boys behalve in de 12 minuut 

toen een schot op Marvin Bodde belandde op het hoofd van Rick Abbes die gelukkig over  de 

goal verdween. Daarna werd Mark Koops gewisseld , voor hem kwam Tristan Hofman. 

Kansen om te winnen waren er nog voor Youri Braxhoofden , alleen op de keeper af maar 

ging net over het doel, Triston Hofman schot  een keer te zwak in zodat de keeper hem eruit 

kon houden, Robert termohlen nog een hard schot op de goal, keeper redt. het bleef dus 1 - 1 

in deze wedstrijd wat ook wel een terecht eindstand was volgens beide trainer na afloop van 

de wedstrijd. 

Zondag zal er weer een echte derby op het programma staan namelijk SVZ -  Asser Boys 

aanvang 14.00. 

 

Aart Rossing 

 

Asser Boys 4  

 

 Na een week rust mocht Asser Boys 4 weer het veld betreden op Sportpark de Lonerstraat. 

Het zonnetje schijnt, maar Richard van Solkema had de weersberichten even over het hoofd 

gezien. Zo trad hij ook vandaag weer aan met een thermoshirt en wanten. Ditmaal stond voor 

de blauw witten uit Assen een gevaarlijke wedstrijd op het programma tegen SVDB 1. Dit 

zou om meerdere redenen een gevaarlijke pot kunnen worden gezien het vierde in Ekehaar 

helaas zijn meerdere had moeten erkennen in het eerste van SVDB. Daarnaast schuwt de 

ploeg uit Ekehaar zijn duels absoluut niet. Mede om deze reden had reserve aanvoerder 

Wesley Mulder bedacht de wedstrijd af te moeten zeggen. Daarnaast vond hij beunen op de 

zondagochtend ook nog eens belangrijker en wou hij het weerzien met Mark Veldkamp, 

keeper van dienst , nog even uitstellen. Mark stond in de goal doordat Vincent Ruizenaar straf 

geniet. Deze straf kon echter met een korrel zout genomen worden gezien hij ineens wel bij 

het zesde mocht keepen. Het was de uitgelezen mogelijkheid voor Jay Zagers om te laten zien 



dat hij een plek onder de lat verdiende, maar de beste man was even vergeten dat er op zondag 

gevoetbald wordt. Dan over naar de wedstrijd. In de eerste helft liet Asser Boys zien dat er 

niet veel te halen viel. De ploeg was driftig op zoek naar de openingstreffer, maar kon in de 

laatste fase van het spel geen beslissende pass vinden. Zonder zelf onder druk te komen wist 

de ploeg, onder leiding van Erwin Matthezing, het verschil in kracht niet in doelpunten uit te 

drukken. Ietwat beteuterd liep de ploeg uit Assen, vanaf het prachtige kunstgras, terug naar de 

kleedkamers voor de rust. Al snel speelden déjà vu gedachten van de heenwedstrijd op. Ook 

daar was de ploeg uit Assen, in de eerste helft, vele malen beter dan de tegenstander, maar 

wist dit óók toen niet uit te drukken in doelpunten. In de rust werd de tactiek nogmaals 

doorgesproken. Voetballend de oplossingen zoeken en niet mee gaan in de lange peren van de 

oranje strijders uit Ekehaar. Na 10 minuten in de tweede helt ontvangt Asser Boys een 

zoveelste vrije trap. Ditmaal op eigen helft ter hoogte van de middellijn. Jacob Weidgraaf 

tracht de rust in de ploeg te bewaren door Richard van Solkema in te spelen. Er zat echter iets 

teveel rust in deze bal waardoor de SVDB aanvaller er tussen kon springen. Vervolgens was 

Richard niet meer bij machte dit te herstellen en de aanvaller loopt vervolgens alleen op het 

Asser doel af. Helaas kon ook Mark niet meer voorkomen dat er gescoord werd. 0-1 en werk 

aan de winkel voor de ploeg uit Assen. Na dit doelpunt was Asser Boys helemaal wakker. Er 

werd naarstig gezocht naar een doelpunt. Ook SVDB deed een tandje bij, maar dan met name 

op fysiek gebied. Na een overtreding was een van de spelers van SVDB het niet eens met de 

beslissing. Dit leidde tot een gele kaart. Dat betekend in deze categorie van het 

amateurvoetbal, 10 minuten toekijken vanaf de zijlijn om vervolgens weer mee te mogen 

doen. In deze fase wisten de blauw witten het betere spel en de man meer situatie om te zetten 

in een goede mogelijkheid. Marc kruiste door de 16 heen om op de linkerkant uit te komen. 

Leo de Rink wist de juiste positie te kiezen om simpel, met zijn linkerbeen, binnen te tikken. 

Vanaf dat moment werd het nog wat feller en wat gemener. Gelukkig wist een steekpass van 

Jeroen ‘Bunga’ Elzer, Dennis Felix te bereiken. Oog in oog met zijn kleine broertje, 

uitkomend voor SVDB, besluit Dennis niet zelf te schieten, maar deze laag en hard voor het 

doel langs te vegen. Hier stonden meerdere mannen met verschillende bedoelingen, maar 

Kees Vianen stelt dat hij het was die de bal langs Martijn Felix in het doel werkt. Dit werd 

door iedereen met een blauw wit hart uitbundig gevierd rondom de keeper van SVDB. Met 

nog 10 minuten op de klok en voorsprong voor Asser Boys werd het nu steeds minder 

sympathiek. De scheidsrechter reageerde adequaat na een lelijke natrap. Hier was de ploeg uit 

Ekehaar echter niet van gediend en stormden richting scheidsrechter. Na een aantal akelige 

woorden en vervelende duwtjes besloot de scheidsrechter van dienst twee maal rood te 

trekken. Met nog 6 minuten op de klok besloot hij hierna ook af te fluiten voor het einde van 

de wedstrijd. Een tumultueus einde, maar veel belangrijker de drie punten bleven bij de Oase. 

Tot 2 uur na de wedstrijd zaten de mannen nog gezellig op de bult na te genieten van de 

overwinning. Helaas speelde ook het eerste van Asser Boys thuis waardoor de bult verlaten 

moest worden. Dit drukte de pret echter niet. In de kleedkamer en kantine zou het nog lang 

gezellig blijven.  Pas op zondag 15 mei staat de volgende kraker op het programma. Dan zal 

er om 12:00 worden afgetrapt in en tegen het vijfde van Annen.  

 

Jesper Elzenaar 

 

Asser Boys zat 2   

Vandaag speelronde 16 in de strijd om het kampioenschap. We ontvangen LTC 8 op het 

sportpark aan de lonerstraat. LTC staat achtste op de ranglijst en wist ons op eigen terrein te 

verslaan met 5-2 maar dat laten we thuis natuurlijk niet gebeuren. Het is klokslag 14.30 als 

scheidsrechter Kooijman de wedstrijd laat beginnen. Onze mannen in het blauw/wit zijn 



gefocust op de wedstrijd en beginnen de wedstrijd met direct de druk er op te zetten. Het is 

LTC die na ongeveer 15 minuten gespeeld te hebben de wedstrijd naar zich toe trekt door heel 

handig de openingstreffer  0-1 te maken. Echter zijn het Dani en Levi die daar onmiddellijk 

een passend antwoord op hebben. Door een precies op maat gegeven crosspass van Dani 

vanaf de linkerkant,  is het Levi die de bal heel beheerst aanneemt en met een onverbiddelijke 

afronding op de goal de stand weer op gelijke hoogte brengt. Dan is het Pascal die zich heel 

handig weet vrij te spelen en plaatst een schot op doel. Helaas is het de paal die een tweede 

doelpunt verhinderd, maar uit deze aanval houden we wel een corner over. Dani plaatst zich 

achter de bal en brengt de bal hard voor de goal, waar Justin de 2-1 kan binnen schieten. Met 

nog een kleine 5 minuten te spelen in de eerste helft weet LTC weer langszij te komen en 

maken de  2-2 maar de voorsprong laten de blauwhemden zich niet zomaar afnemen. Direct 

na de aftrap is het Justin die met een steekpass Levi weet te bereiken, die vervolgens de 3-2 

maakt en de voorsprong is weer aan onze zijde. En zo gaan we de rust in, met toch wel een 

bewogen laatste kwartier van de eerste helft. In het begin van de tweede helft gaat het gelijk 

op tussen beide ploegen en dus moeten onze mannen er een tandje bijzetten. Over en weer 

zijn er wat kansen maar de doelpunten blijven uit. LTC weet nog een keer uit te breken en 

gaat voor de gelijkmaker, maar door een goede redding van keeper Maksim blijft de 

gelijkmaker uit. Op een onwaakzaam moment is het Justin die doorloopt op de keeper en weet 

de keeper heel handig uit te spelen en tikt de bal richting het doel van de tegenstander. De 

laatste man van LTC probeert de bal nog van de doellijn te redden, maar ter vergeefs de 4-2 is 

een feit. Vanuit een ingooi is het Jeppe die de bal aanneemt en een schot op doel waagt, maar 

deze wordt door de keeper van LTC uit het doel geweerd en beland de bal voor de voeten van 

Devin. De bal wordt opnieuw door Devin ingebracht en vindt het hoofd van Youri, die de  5-2 

binnen kopt. Met nog een klein kwartier op de klok is het Dani die zich vanaf de linkerkant 

weet vrij te spelen en de keeper aan de grond nagelt door de bal snoeihard in de rechterhoek te 

schieten 6-2 LTC weet in de laatste minuten met een mooie aanval nog een treffer te maken, 

eindstand 6-3.Al met al een leuke wedstrijd en de 3 punten voor het kampioenschap zijn weer 

binnen. 

Volgende wedstrijd 14 mei Veenhuizen 3 – Asser Boys 2 Aanvang 14.30 

Marcel Braxhoofden 

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   

   

   



  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


