
Wedstrijd verslagen van het weekend  28 en 29 mei 2022 

Asser Boys 4  

 

Afgelopen donderdag na training werd er gulzig gerekend: "Smilde moet nog punten laten 

liggen, maar hebben nog een loodzwaar programma", "Eext was aardig, maar VKW was echt 

beter" en "Donk heeft al 1.260 minuten niet meer gescoord" waren veelgehoorde spreuken. 

Gelukkig heeft laatstgenoemde voor nog een jaar bijgetekend, zodat hij volgend seizoen 

sportieve revanche kan nemen. Maar om de kampioenschapsdroom in stand te houden, moest 

er eerst afgerekend worden met mannen uit Annen.  

In onze laatste thuiswedstrijd traden we voor het eerst aan tegen Annen 5. Door allerlei 

afgelastingen spelen we in de laatste (beslissende) week een tweeluik tegen ze. We wisten 

hierdoor niet goed wat te verwachten. Wel waren we allen blij en opgewekt, mede doordat er 

na de wedstrijd een BBQ, goedkope biertjes en een veel te grote muziekdoos op onze wachtte.  

We begonnen aardig. De opstelling verraste, maar ook weer niet. Onze alziende leider heeft 

eindelijk de knoop doorgehakt en wat (blijvende?) tactische aanpassingen aangebracht in de 

selectie. Donk (die van die 1.260 minuten) kreeg een nieuwe plek op de rechtshalf, waar hij 

goed uit de verf kwam. Met veel ruimte voor zich was hij een doorn in het oog voor de rood-

witten. Met een aantal rushes kwam hij goed door en wist hij met een aantal gevaarlijke 

voorzetten onrust te creëren in de defensie van Annen. Hij voelde zich zichtbaar als een vis in 

het water, waarbij hij wel wat vaker met de handen op de knieën moest uitpuffen dan 

gebruikelijk. Ook Marc kreeg een nieuw plekje; linksback. Dit bleek ook een schot in de roos. 

Hij hield de linkerkant potdicht en wist een aantal keren goed door te stappen om een 

overtalsituatie te creëren.  

Asser Boys 4 was veel beter, maar wist dit nog niet te vertalen naar het scoringbord. Het 

veldspel was niet onaardig, maar in de eindfase niet doortastend genoeg. Dit, in combinatie 

met een scheidsrechter die onverklaarbaar op oorlogspad was, zorgde voor de brilstand toen 

het tijd was voor de thee.  

Opvallend genoeg had niemand het gevoel dat we dit uit onze handen zouden laten glippen. 

Annen 4 had immers nog weinig laten zien en leek rijp voor de slacht. Na de thee lieten we 

onze tanden zien en was de ban al snel gebroken. Onze (overigens uitstekende spelende) 

spitsenrevelatie Remon kwam in de bal en wist met een fraaie steekpass Jesper weg te sturen 

richting de cornervlag. Die vervolgens op zijn beurt de back verraste door de bal met links 

strak voor te geven. Kees Vianen had dit voorzien en was bezig met een imposante rush 

richting de 5 meter en liep de bal keihard tegen de touwen. De opluchting was groot, zelfs bij 

Jan Puper. Onze voorzitter heeft een aantal keren vol lof over ons veldspel gesproken en sprak 

zelfs de woorden: “Ik kijk hier liever naar, dan naar het eerste. Echt waar hoor”. De ban was 

gebroken. Annen kwam amper meer op onze helft en het was tijd om de wedstrijd in het slot 

te gooien. Door een splijtende pass van Wesley was de buit eindelijk binnen. Hij zette Ray 1 

op 1 met de keeper van Annen, waardoor een verdediger genoodzaakt was om aan de 

handrem te trekken; penal. Zelfs de scheidsrechter kon geen reden bedenken om deze 

strafschop niet te geven. 



Na het penaltydebacle van afgelopen week stond Mulder weer vertrouwd achter de bal. Er 

was geen enkele kans dat hij deze penal zou afstaan en liet zien hoe het moest. 2-0 en klaar. 

Daarna verzuimden we verder uit te lopen en vond een ieder het wel best. Een collectieve 

overwinning, waarbij niemand door de ondergrens zakte. Een goede reeks van 8 gewonnen 

wedstrijden, waarbij we 23 keer wisten te scoren en maar 2 (!) tegen kregen.  

Het was tijd voor het eindsignaal: wat muziek, BBQ, springkussen en goedkoop bier. Vooral 

het goedkope bier zorgde ervoor dat iedereen zich jarig voelde. De gelegenheid om een kratje 

te doneren voor 24€ komt immers niet vaak voor. De tafel was door de aanwezigheid van 

aanhang en kinders nog meer gevuld dan gebruikelijk. De wisselbokaal werd tussendoor nog 

terecht uitgereikt aan onze uitslaper van het jaar; de Neel. Speciaal voor deze gelegenheid had 

hij zijn wederhelft uitgenodigd om dit te aanschouwen.  

Daarna ging de BBQ al vlot aan. Hulde aan ons culinaire steun- en toeverlaat die de hele 

middag (en in de aanloop van zondag) druk in de weer was: Richard van Solkema. 

Dankjewel! Een zanger ontbrak wel. Ook geluid uit de boxen van de kantine ontbrak. Dit 

deed Jagt, semi-geïrriteerd, ertoe besluiten om zelf de muziekbox aan te zetten. Dit was het 

missende ingrediënt om de laatste thuiswedstrijd compleet te maken. De uitslag van de all-

stars wedstrijd was voor veel AB4’ers een raadsel en het bleef nog lang onrustig in de kantine. 

Ouderwets gezellige drukte zorgde voor dat huiselijke gevoel waar we allemaal zo van 

houden. AB1 nam de kantinedienst rond 17.30 uur over, waardoor we de euforische gevoel in 

de Oase nog wat langer konden vasthouden. Nog twee uitwedstrijden de komende week: 

return tegen Annen en de kraker komende maandag in Eext. Ook speelt Smilde tegen Eext 

komende donderdag. Genoeg om over te speculeren en te mijmeren de komende week. We 

hebben het niet in eigen hand, maar het is tof dat we tot de laatste speelweek meedoen. We 

hopen de goede reeks door te zetten en de kampioenschapsaspiraties ook na donderdag 

levende te houden. 

Jay Zagers  

 

  

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   

   

   

  



   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


