
Wedstrijd verslagen van het weekend  3 en 4 sep 
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91 dagen na het debacle van onze kampioenswedstrijd in Eext, was het eindelijk weer zo ver. 

De schoenen konden uit het vet voor onze eerste bekerwedstrijd. Na het grootste deel van de 

zomer te hebben doorgetraind én een tumultueuze transferwindow stond de eerste officiële 90 

minuten op het programma. Het leidend voorwerp zou LTC 9 moeten worden. Een (voor 

zover mogelijk) fitte 18-koppige selectie was opgeroepen om dit varkentje te wassen. Niet 

iedereen heeft voetbal.nl en de bijbehorende appjes van onze leider goed geïnterpreteerd. 

Pirlo dacht namelijk dat we op Sportpark de Hoogte moesten zijn, in plaats van onze eigen 

Oase. Dit leverde hem zijn eerste wisselbeurt van het seizoen op. 

We begonnen voortvarend aan het duel. Ook het publiek leek weer zin te hebben in het 

nieuwe seizoen. Gestimuleerd door het lekkere nazomer-zonnetje waren onze supporters in 

groten getale aanwezig. Onze aanwinst Willard moet nog wennen aan het AB4-systeem en 

bekeek de 1
e
 45 minuten met een vlag in zijn hand. En wat zal hij positief verrast zijn toen het 

fluitje ging: de jonge, groene tegenstanders uit Assen werden vaak van de kastje naar de muur 

gespeeld en er werden veel kansen gecreëerd. Dit resulteerde al snel in het openen van de 

score. Een vlijmscherpe voorzet na de zoveelste aanval werd in paniek verkeerd ingeschat 

door een verdediger van LTC 9: 1-0. Kort daarna draaide Remon goed open rond de 16 meter 

en verschalkte de doelman met zijn gouden linker. Het enige wat we nalieten was verder 

uitlopen om de wedstrijd in het slot te gooien. Met speels gemak en lachende gezichten 

gingen we aan de thee. 

Er werd vers bloed ingebracht in het 2
e
 bedrijf. Deze mannen (waaronder Willard; 1

e
 

elftalspeler pûr sang) moesten de deur in het slot gooien en de 3 punten verzekeren. Niets was 

minder waar. De 2
e
 helft was verschrikkelijk in vergelijking met de 1

e
 45 minuten. LTC ging 

iets hoger spelen en door wat persoonlijke fouten ging LTC erin geloven. Dit zorgde al snel 

dat LTC langs zij kwam en zelfs voorkwamen. Ook dit zorgde er niet voor dat we wakker 

werden om de boel om te kunnen draaien. Niets lukte. Ons spel werd te statisch, het veld werd 

te groot en we konden de bal niet meer in de ploeg houden. Wellicht dat het verschil in 

leeftijd (lees: conditie) ook partten speelde. 6 goals (waarvan 2 penals) later stond de eerste 

eindstand op het bord: 3-5. 

De 3
e
 helft lukt ons nog aardig. Van gebrek aan conditie is daar niets te bespeuren. Met het 

zonnetje, wat muziek en veel gedoneerde kratten (om leuke uiteenlopende redenen!) werd het 

een gezellige zondagmiddag. Na veel scoreboard journalistiek, zagen we Max gezamenlijk 

nog even de zoveelste overwinning binnenharken op Zandvoort. Volgende week staat de 2
e
 

bekerwedstrijd uit (ook voor jou, Jesper) tegen Smilde 2 op het programma. Deze lastige 

ploeg kennen we nog uit de competitie van vorig jaar. Donderdag nog maar even een goed te 

boel op scherp zetten en elkaar uitlachen tijdens de rondo. Dat zal voldoende moeten zijn om 

weer eensgezind aan de aftrap te verschijnen. 

  

JAY ZAGERS  

.  

  Asser Boys Dames 1 
 

  Onder een stralend blauwe hemel werd om stipt half drie afgetrapt voor de eerste 

officiele wedstrijd van dit seizoen. Tegenstander waren de dames van Veendam 1894, 

vorig seizoen 2e in de derde klasse en meteen een goeie maatstaf voor wat we 

komend seizoen mogen verwachten qua tegenstand. Vanaf de aftrap was het een 
 



boeiend duel. Beide teams waren duidelijk op een overwinning uit en wisten kansen 

te creëren die echter voorlopig nog niet tot een doelpunt mochten leiden aangezien er 

twee uitstekende keepers stonden. We moesten wachten tot de 31e minuut toen Yria 

van den Berg een slim passje gaf op Dominique Smeenge die echter buitenspel stond. 

Heel slim liet Do de bal lopen zodat Yria op haar eigen pass kon doorstomen richting 

het doel en met een bekeken schuiver in de hoek de keeper het nakijken gaf 1-0. Nu 

werd de druk op het doel van Veendam toch groter en de kansen bleven zich 

aandienen. Op slag van rust kwam Meike op over links en gaf de bal aan Do die op 

haar beurt de bal in het net deponeerde... 2-0. In de tweede helft zagen we een iets 

ander beeld, de tegenstander had zich blijkbaar flink opgepept en zette direct druk op 

onze verdediging. In de 50e minuut was Sabine Keijzer dan ook kansloos op een hard 

schot van dichtbij 2-1. Het moet gezegd worden, de dames van Veendam deden er 

alles aan om de achterstand goed te maken maar de verdediging hield stand. In de 60e 

minuut hadden we nog wel even een mooi moment toen Fennie Hidding  inviel, the 

return of the legend... Ook al zal ze niet elke wedstrijd aanwezig zijn, toch fantastisch 

om haar weer binnen de lijnen te zien. Ook onze dames kregen nog zeker kansen om 

de voorsprong uit te bouwen maar helaas, het mocht niet zo zijn. Toch winst in de 

eerste bekerwedstrijd, niks mis mee. Dan nog even dit, ik geef niet zo snel 

complimenten maar vandaag wil ik voor Janine Visser (Freddie) een uitzondering 

maken. Ze speelde een wereldpartij als linksback. Een plaag voor de tegenstanders, 

snel en bikkelhard. Overigens speelde iedereen goed vandaag hoor, wil niemand te 

kort doen! Volgende week uit tegen ACV Vr2 dus zal voor een aantal dames het 

toiletbezoek op zaterdagochtend wat hoger liggen dan normaal vrees ik........ 

Stadsderby zenu 

  Tinus Reinds 
  

   

  

    

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


