
Wedstrijdverslagen die zijn binnen gekomen 14 en 15 mei 2022 

Asser Boys zat 2 

Afgelopen zaterdag de voorlaatste wedstrijd om het kampioenschap voor zaterdag2. We 

reizen vandaag af naar Veenhuizen om daar de nodige 3 punten voor het kampioenschap op te 

halen. Er moet vandaag gewonnen worden om zo bij de wedstrijd van volgende week de 

kampioenstitel te kunnen behalen. 

Thuis wisten we Veenhuizen te verslaan met 4-2 en dus zou het op papier moeten lukken. 

Vanaf het begin is het al snel duidelijk dat we de bovenliggende partij zijn. Ondanks dat het 

balbezit meerendeel aan onze kant is en er vele kansen worden gecreëerd wil het eerste 

doelpunt maar niet vallen. Het is warm vandaag en de scheidsrechter last halverwege de eerste 

helft een drink pauze in. Tijd om even snel met de mannen wat orde op zaken te stellen. Dan, 

kort na de drink pauze staat justin aan de basis van de openingstreffer. Justin weet met een 

steek pass Pascal te bereiken, die vervolgens de verdediging van Veenhuizen achter zich laat 

en alleen op de keeper af gaat en met een uitgekiend schot, de bal achter de keeper in het net 

weet te plaatsen 0-1 

Kortom een eerste helft met veel kansen voor de mannen in het blauw/wit maar met 1 

doelpunt als resultaat. 

De tweede helft is nog maar net begonnen of Dani brengt de bal vanaf de linkerkant hard voor 

de goal maar voordat Pascal de bal kan intikken is het een speler van Veenhuizen die zijn voet 

tegen de bal zet om de bal weg te werken, maar daardoor zo een eigen doelpunt creëert 0-2 

Ook in de tweede helft kan Veenhuizen niet voldoende weerstand bieden aan de Asser Boys.  

Met nog zo’n twintig minuten op de klok weet Justin met een verre inworp Levi te bereiken 

die de bal vervolgens door kopt en is het Devin die de 0-3 handig binnen tikt. 

Een mooie voorzet van Levi zorgt ervoor dat Youri vijf minuten voor tijd de 0-4 op zijn naam 

kan zetten. En daarmee is de eindstand bepaald. 

De 3 punten voor het kampioenschap zijn binnen, weer een stapje dichterbij. 

Volgende week zal het er om gaan, kunnen we het kampioenschap binnen halen? 

We gaan natuurlijk ons uiterste best doen!! 

We kunnen daarin natuurlijk alle support gebruiken!! 

 

Zaterdag 21 mei de grand finale Asser Boys zaterdag 2 - Donkerbroek 4 aanvang 14.30. 

 

Marcel Braxhoofden. 

Asser Boys 5 

Na net te zijn bijgekomen van de 2-1 overwinning in Oosterwolde was het voor de mannen 

van Asser boys 5 weer tijd om hun kunstjes te vertonen aan de jonge welpen van Asser boys 

3. Op papier een makkie maar aangezien de gemiddelde leeftijd van de tegenstander zo’n 32,8 

jaren lager is toch een redelijk zwaar affiche. Wat uiteraard even benoemd mag worden is ons 

trouwe publiek met daarbij 2 uitschieters die de mannen van Asser boys 5 in alle 

windrichtingen achterna reizen. Zelfs in Oosterwolde stonden René en vrouw het dreamteam 

aan te moedigen. Met onze bij elkaar gesprokkelde hulptroepen werd er goed begonnen aan 

de wedstrijd wat dan ook resulteerde in een aantal goede kansen. Maar zoals wel vaker het 



geval is worden deze niet afgemaakt. Na een goed kwartier te hebben gespeeld gebeurt er een 

groot mirakel. Rachid speelt de bal af! Hierdoor staat Niels voor open doel en het is dan ook 

een koud kunstje om de bal binnen te schuiven. De 1-0 is een feit. Dit gaf Asser boys 5 

vleugels. Aschwin had blijkbaar al geconstateerd dat de keeper van het 3e een zwakke broeder 

was want vanaf een meter of 30 probeerde hij met een zwak schot maar eens de goal te 

zoeken. De keeper dacht dat die met z’n handen in een grabbelton zat en zag er niet goed uit. 

2-0. Op enkele kansen over en weer na gebeurde er niet veel bijzonders. Tijd om aan de thee 

te gaan.  

Na rust was Asser boys 5 weer de bovenliggende partij. Dit resulteerde dan ook snel in de 3-0. 

Puntjes binnen en uitspelen leek het. Totdat Cisse de 3-1 binnenschoot. Het zou toch niet 

spannend worden. Niet veel later weer een vloeiende aanval van het 3e met een schot op goal. 

Ricardo zat al met z’n hoofd bij de dolle duikavond die op het programma stond want hij lag 

al op de grond voor dat de bal daadwerkelijk aan kwam rollen. Dit ging maar net goed. 

Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist met een puntertje van Rachid (4-1) en een penalty van 

Rutger 5-1. Topspelers Merijn en Elroy hebben niet onverdienstelijk 90 minuten lang staan 

flaneren langs de lijn. Weer 3 punten binnen en nu op naar de zware dobber tegen Gomos van 

aankomende zondag. Het kampioenschap ligt op de loer. 

 

Tirza Klaver 

Asser Boys 5 

 

Zondag 15 mei. Wat een stralende dag om de wei in te gaan bij Asser boys. Vandaag staat 

Gomos op het programma. Een wedstrijd die gewonnen moet worden om nog zicht te houden 

op het kampioenschap. Ook niet verrassend dus dat er weer de sterkst mogelijke opstelling op 

het veld staat. Al voor de wedstrijd begon, was alweer duidelijk dat we hier wel te maken 

hebben met de kelderklasse. Onze keeper Ricardo kreeg het voor de zoveelste keer voor 

elkaar om zich te verslapen door overmatig alcoholgebruik. (Dan denk je van kan gebeuren ) 

maar dit keer kwam die helemaal niet opdagen omdat het alcoholpromillage nog te hoog was 

om überhaupt een fiets te besturen. Altijd handig bij een teamsport. Misschien dat ze in het 

voetbalteam van VNN nog een keeper kunnen gebruiken. Gelukkig was 2e keeper Elroy wel 

in staat om het doel te verdedigen. Tijd om te beginnen aan de wedstrijd. Echter was er nog 

niemand gezien die zich als scheidsrechter over de wedstrijd wou ontfermen dus moest 

noodgedwongen wissel Rutger de fluit hanteren. Aftrappen maar. Na een sterk begin van 

beide kanten was het Asser boys die door een goede goal van Rachid op voorsprong kwam. 

Door een ongelukkig moment  werd onze aanvoerder Merijn helaas uitgeschakeld. De 

onderzoeken zijn nog volop bezig maar het lijkt erop dat een gescheurde achillespees de 

boosdoener is. Gelukkig stond er zoveel publiek langs de kant en waren er tientallen tenues 

meegenomen dat het niet lang duurde voordat er een paar verse wissels langs de zijlijn aan het 

warmlopen waren. Niet veel later wordt Rachid onderuit gehaald in het strafschopgebied met 

een penalty tot gevolg. De 2-0 is een feit. Ondertussen was huispiraat en scheidsrechter 

Danny Durik opgetrommeld om het vervolg van de wedstrijd voor z’n rekening te nemen. Het 

was maar goed dat het een fluit was waarop geblazen moest worden en geen alcoholtest. Ook 

Gomos begint de nodige kansen te creëren en het duurt dan ook niet lang dat de 2-1 

binnenvalt. Keeper Elroy leek in eerste instantie de mannen van Asser boys op de been te 

houden maar moet de bal toch lossen. Vlak voor het rustsignaal had Rachid last van wat 

verbale diarree met tot gevolg dat die even moest afkoelen langs de lijn. Tijd om te rusten. 

Het zweet heeft rijkelijk gevloeid. In de tweede helft is het voor de mannen van Asser boys 

overleven geblazen. Gomos had wat anders in de thee dan suiker leek het wel. Er werd dan 

ook niet veel meer gecreëerd en Asser boys stond voornamelijk met de rug tegen de muur. 



Met wat amateurtoneel ( de bloedneus van Richard daar gelaten) hier en daar werden er wat 

belangrijke minuten gewonnen. Het leek er toch echt op dat Asser boys hier met 3 punten van 

het veld kon stappen. Het was wachten op het laatste fluitsignaal. 11:45 was het zover en 

waren de groene knuppels weer meer dan verdiend. De winning streak is doorgezet en alle 

ogen zijn nu gericht op het kampioenschap. Buitenpost kan de borst natmaken. Via deze weg 

wil ik nog even al het publiek bedanken en onze aanvoerder veel beterschap wensen met het 

blessureleed. Ricardo al wakker? 

 

Guido Prins 

 

 


