
Wedstrijd verslagen van het weekend  21 en 22 mei 

Asser Boys 4  

 

ASSEN – 22 mei 2022 en eindelijk mocht Asser Boys 4 het veld weer betreden. Na diverse 

zondagen niet gevoetbald te hebben was het vandaag weer tijd om ten strijde te trekken. Een 

uitermate lastige opponent stond vandaag op het programma. Smilde ’94 had namelijk nog 

maar één wedstrijd verloren.  Ook in de heenwedstrijd bleken de mannen uit Assen in het 

blauw wit te sterk voor de ploeg uit Smilde. Vandaag zou alles anders kunnen worden al lag 

het kunstgras er weer magnifiek bij. Vanaf de eerste minuut bleek dat het weer een zware pot 

zou kunnen worden. Wel had de knikker na nog geen 2 minuten voetbal al bij Smilde in de 

mand moeten liggen. Helaas, wist Patrick Donk de kans niet te verzilveren. Wel deelde Asser 

Boys direct een waarschuwingsschot uit. Smilde kwam echter regelmatig, door matig 

balverlies van Asser Boys, gevaarlijk in de buurt van Mark Veldkamp. Gelukkig voor het 

vierde bracht Mark tweemaal goed redding. Na vele strijden op het middenveld wist Asser 

boys een vrije trap te regelen op de rand van het zestienmeter gebied. Wesley Mulder nam de 

bal kiezelhard op de pantoffel, tenminste dat was de gedachte. Een laffe tostibal tot gevolg, 

maar de keeper bleek niet opgewassen tegen deze spreekwoordelijke kanonskogel. Patrick 

stond wederom op de goede plek, maar wist ook vandaag niet de touwen te raken. Van 

dichtbij weet hij het enige obstakel in het doel te raken; de keeper. Gelukkig was ook Marc 

Stikvoort nog in de buurt. Deze wist in tweede instantie wel de touwen te toucheren. 1-0 en 

een enorme kreet van opluchting voor het team uit Assen. Na de goal veranderde er tot de rust 

niets meer. Na rust veranderde er ook niets aan de opstelling. Alle heren van Asser Boys 

waren het er over eens dat het goed stond en er nog geen verandering nodig was. De mannen 

in het blauw met wit hadden de tweede helft een enorme druk verwacht. De ploeg uit Smilde 

wou wel, maar kon zeker in de laatste meters niet tot kansen komen. 20 minuten voor het 

einde bracht Erwin Matthezing pas vers bloed. Dit was ook nodig want Asser Boys was 

slordig en leek de bal niet goed in de ploeg te kunnen houden. Doordat de rood zwarten niet 

bij machte waren om echt kansen te creëren ontstond er her en der wat frustratie. Dit 

resulteerde in een aantal stevige overtredingen. Niks geks, maar gewoon stevig. Na het 

inbrengen van Jay Zagers en Remon Wijsbeek wist Asser Boys de controle weer wat te 

pakken. De heren brachten weer rust wat rust in de ploeg door naar de goede kleur te passen. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een goede aanval over de linkerkant van het veld. Remon weet 

Jesper Elzenaar te bereiken en hij ziet in een uiterste krachtinspanning Marc Stikvoort 

vertrekken. De pass is iets aan de scherpe kant, maar Marc weet deze toch onder controle te 

krijgen. Nu nog op doel schieten was helaas geen optie meer. Gelukkig is Wesley aangesloten 

en weet deze beheerst in de linker hoek te plaatsen. Hierna weet ook Smilde dat het nagenoeg 

onmogelijk gaat worden. Toch geven ze nog alles. Ook een hoop ruimte op eigen helft. Hier 

weten de Asser jongens goed mee om te gaan. Wederom weet een aanval over links ditmaal 

Ivo Stikvoort te vinden. Zelfs in Rolde konden ze Wesley Mulder horen bulken dat hij eraan 

kwam om Ivo te ondersteunen. Gelukkig heeft Ivo het ook gehoord en wist de bal no look bij 

Wesley te krijgen. Toen was het een koude kunst voor de kale middenvelder waarmee hij zijn 

dag totaal op 2 brengt. 0-3 voor Asser Boys. Vervolgens zou er nog een penalty gegeven 

worden aan de thuisclub. Helaas kon Jay Zagers zijn ontzettend goede gevoel niet omzetten in 

een degelijke penal… Het bleef bij 0-3 waardoor Asser Boys 4 nog steeds mee strijd om het 

kampioenschap in de kelderklasse. De komende weken zullen cruciaal zijn in het 

kampioenschap. Het zou maar zo eens beslist kunnen worden op de laatste dag van de 

competitie in en tegen Eext op Pinkstermaandag. Eerst zullen de mannen uit Assen twee maal 

tegen Annen mogen strijden. 

 

Jesper Elzenaar 



 

Asser Boys 5 

 

Zondag 22-5 Stanfries-Asserboys 

Vandaag een tegenstander uit de onderste regionen. Geen 9:03  maar weer ouderwets 9:00 

aanwezig en zowaar was iedereen er. Op de parkeerplaats werd nog een paar schoenen 

geregeld om nog een 2e (overigens beide goedspelend) jeugdig talent mee te kunnen nemen. 

De opstelling was anders dan normaal en dat viel de 1e helft te zien, nadat Rutger zijn goal 

door terecht buitenspel afgekeurd zag worden maakte Rachid Vos de 0-1 welliswaar nog maar 

het spel was moeizaam. Was het de onderschatting? Lag het aan het veld? Misten we ervaring 

van heren als Merijn Lukas en Danny die er overigens wel allemaal waren ��.  De rust halen 

met een voorsprong leek te lukken tot het helemaal mis ging. De rechtsback gaf een zeer 

slappe bal terug en Ricardo was kansloos 1-1. Dat het anders moest was iedereen het over 

eens. Termen als : Kom op jongens,  dichter erop en daar gaat ons kampioenschap werden 

samen met Jeroen Blik ingezet. En het hielp vrij snel na rust liepen we na 1-3 uit na opnieuw 

Rachid en Rutger. Talenten Chiel en Joris zorgen voor 1-5 waarna subersub Elroy de 

galashow af mocht maken!  

Eindstand 1-6 en nog vol in de race voor het kampioenschap� 

 

Guido Prins 

 

Asser Boys zat 2   

Zat. 21 mei, de dag van de finale voor het kampioenschap voor de mannen van 

zaterdag 2. 

Maar dat er gespeeld ging worden was nog niet zeker, zo bleek afgelopen 

vrijdagmiddag. 

Net na de middag krijgen we het bericht van Aart, dat onze tegenstander Donkerbroek 

4 de wedstrijd voor zaterdag wil verplaatsen naar een andere dag ivm te weinig 

spelers. Voor ons was dat geen optie, zaterdag zou het er immers om gaan. Alles 

geregeld, mannen op scherp, support aan de lijn enz enz. Door goede bemiddeling 

van Aart met de wedstrijdsecretaris van Donkerbroek, is er uiteindelijk toch tot een 

oplossing gekomen. Donkerbroek 3 verplaatst hun eigen wedstrijd om het duel met 

ons aan te gaan om de titel. Yes, we hebben een wedstrijd. 

Als dan zaterdagmiddag de spelers zo één voor één binnendruppelen merk je toch wel 

de gezonde spanning en dat is logisch, want vandaag gaat het er immers om. Een 

overwinning of een gelijkspel is voor de mannen in het blauw/wit genoeg om de titel 

te pakken. Maar Donkerbroek heeft ook zeker belangen. Bij winst is er nog een kans 

dat ze op doelsaldo kampioen kunnen worden. 

Het is even voor half drie als de scheidsrechter het tijd vindt om te beginnen. 

Al heel vroeg in de wedstrijd is het Pascal die zich tot voor het doel weet te worstelen 

en voor de openingstreffer wil gaan, maar helaas stuit de bal op de paal. In de 

beginfase zijn we de betere ploeg en kunnen er wat kansen gecreëerd worden. Jeppe 

is degene die de bal in de zestien meter weet te krijgen en zo Pascal bereikt, die 

vervolgens de bal onder de keeper door schiet en de openingstreffer is daar 1-0 Dit 

  



laat Donkerbroek zich niet gebeuren en antwoord vlak daarna met een tegendoelpunt 

1-1. Donkerbroek begint steeds meer in de wedstrijd te komen en wordt sterker, of 

zijn het onze mannen die verslappen? Het is tijd voor thee als de scheidsrechter het 

rust signaal geeft. 

Ook gelijk de gelegenheid om wat orde op zaken te stellen met elkaar. 

De tweede helft begint Donkerbroek sterk en weet al het snel op voorsprong te 

komen. Via een lange bal weet de spits zich vrij te spelen en keeper Maksim kan een 

doelpunt niet voorkomen 1-2 De mannen uit Donkerbroek weten het wel spannend te 

maken. Als niet veel later Levi wordt neergelegd binnen de zestien meter volgt er een 

penalty voor de blauwhemden. Tuurlijk is het Levi die de penalty gaat nemen, als de 

druk nu maar niet te hoog is…… Rustig en beheerst schiet Levi de bal in het rechter 

hoekje 2 - 2 het is weer een wedstrijd. 

Maar Donkerbroek blijft zich kranig weren en weet nog een gevaarlijke aanval op te 

zetten, echter is daar altijd nog keeper Maksim die voorkomt dat Donkerbroek weer 

op voorsprong komt. En zo strijden beide teams voor de overwinning. Toch weten de 

mannen van zaterdag 2 het tij te keren. Het is Jeppe die de bal aan Youri rechts op het 

middenveld mee geeft en Youri ziet Levi vrij staan achter de linksback van 

Donkerbroek. Met een crosspass geeft Youri de bal hoog tussen de verdediger en de 

keeper waardoor Levi er tussen kan komen en de bal er vanuit de kluts in kan schieten 

3-2 Nu kan ook de staf weer wat rustig ademhalen….. Ook de supporters aan de kant 

laten goed van zich horen gedurende de wedstrijd. Met fakkels en aanmoediging 

proberen ze de mannen van zaterdag 2 naar het kampioenschap te leiden. In de laatste 

minuten wordt het toch noch weer spannend doordat er een penalty aan Donkerbroek 

wordt toegekend. Dit laten ze natuurlijk niet aan hun neus voorbij gaan en de man 

achter de bal schiet de bal zuiver in de rechter bovenhoek 3-3 Het zal toch niet 

gebeuren….. Maar dan is het scheidsrechter Danny die het verlossende, als muziek in 

de oren klinkende fluitje laat spreken. 

Einde wedstrijd en met een 3-3 als uitslag is het een uitgemaakte zaak voor de 

blauw/witte strijders. KAMPIOENEN!!!!! 

Wat aan het begin van dit seizoen begon als een samenvoeging van JO-19 spelers en 

oud zaterdag 2 spelers blijkt een goede match te zijn en hebben de mannen met elkaar 

een goed en leuk team weten te vormen met een welverdiende kampioenstitel als 

resultaat!! 

Hoogste tijd om het te vieren en het gerstenat te laten vloeien en ook dat kunnen we 

wel aan de mannen overlaten. 

En samen met de dames van VR1, die ook op deze uiterst mooie zaterdag hun 

kampioenschap weten te behalen is het natuurlijk dubbel feest!!! 

Allen bedankt voor het support dit seizoen en we zien jullie graag terug in het 

volgend seizoen. 

Tenslotte willen we namens het gehele team het bestuur van Asser Boys bedanken 

voor het zeer geslaagd kampioensfeest!!  

 

 

Marcel Braxhoofden. 



 

 

  

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


