
Wedstrijd verslagen van het weekend  10 en 11 sep 

Asser Boys 4 

11 september: een datum met veel historische lading. De uitgelezen mogelijkheid om 

de vieze smaak van onze eerste bekerwedstrijd weg te spoelen. Aan het weer lag het 

niet. Een heerlijk nazomerzonnetje, waarbij de groene (ietwat te lange) grasmat nog 

wat nat was van de nacht ervoor.  

Het 2
e
 elftal van Smilde ’94 stond op het programma. Een tegenstander waar we vorig 

jaar tweemaal onze handen vol aan hadden. Na het eerste fluitsignaal werd het snel 

duidelijk dat het deze ontmoeting anders zou verlopen. Smilde bleek nog niet getraind 

te hebben en dit was de eerste keer dat zij het veld weer betraden. Dit zagen we terug 

in de krachtsverhoudingen op het veld. De strijders in het blauw speelden, ondanks de 

geringe tegenstand, zelf erg goed. Onze (wat aan snelheid ontberende) verdediging 

kwam onder een goed spelende- en positief coachende Felix amper in de problemen. 

De keren dat Durik eruit werd gelopen, hadden we onze gelegenheidssluitpost Mark 

Veldkamp om zijn doel zo schoon mogelijk te houden.  

Middels mooie combinaties en goed gebruik te maken van de ruimte op de zijkanten, 

kwamen we in het eerste bedrijf veel voor de goal van de tegenstander. Pirlo leek 

ijzeren longen te hebben en liep iedere stappenteller kapot. Ook Donk maakte een 

gretige en frisse indruk, ondanks dat hij een etmaal ervoor 18 glazen bier op had 

gedronken bij Café de Zeevaart op de Wallen. Gevoed door een krachtig middenveld 

(Willard en Kees), was het een kwestie van tijd tot de eerste goals vielen. Die eerste 

goal werd heerlijk binnengekopt door Donk. Kort daarna was hij ook belangrijk door 

aangever te zijn van andere goals (Kees en wat intikkers van Ivo). Hopelijk brengt dit 

hem over een dood punt heen, om ook in de echte competitie weer van die hatelijke 

‘0’ af te komen. Het publiek werd verwend; maar liefst bij 5x werd het net gevonden. 

De ruststand was 1-4. 

In het tweede bedrijf werd er gewisseld. Wat een weelde als je Solky, Mulder en 

Marc nog achter de hand hebt. Deze wissels hadden er nog zin in en wilden nog 

verder uitlopen. Deze energie zorgde ervoor dat Smilde er helemaal geen trek meer in 

had. Resultaat was nog meer ruimte, waarbij Asser Boys 4 nog veel en met speels 

gemak veelvuldig voor het doel van de tegenstander kwam. Kees zorgde voor wat 

ongemak door de bal niet breed te leggen op de meegelopen Jagt. Vianen had de 

oogkleppen vol op en wilde Zlatanesk alles alleen doen. Zijn slalom resulteerde in 

een penalty en kortsluiting bij Jagt. Hij heeft immers maar 3 van zulke meelopende 

sprints in zich per wedstrijd, voordat hij aan de zuurstof moet. Gelukkig benutte 

Mulder de strafschop feilloos, maar dat verzachte Jagt zijn interne pijn niet. Deze 

verbetenheid zorgde een paar minuten later voor de mooiste goal van de dag. Jagt en 

Marc liepen op de doelman af, waarbij Marc net zo goed niet had mee hoeven lopen. 

Voor iedereen was het duidelijk dat hij de bal hoe dan ook niet af ging geven. Dat 

gebeurde ook niet, waarbij Jagt de keeper met een heerlijk lobje verschalkte. Dit 

zorgde weer voor een glimlach bij onze ronde spits. Onze doorgestapte Solky, 

verdediger pûr sang, wist ook nog het net te vinden. Een heerlijke afgemeten voorzet 

 



werd van dichtbij ingekopt. Je merkt dat van Solkema steeds vaker scoort; het juichen 

gaan hem namelijk steeds beter af. Een professioneel vingertje de lucht in heeft 

plaatsgemaakt voor ongemakkelijk geklap (hoi, hoi, hoi). Een mooie ontwikkeling die 

niemand ontgaat.  

Nog een paar smetjes in het restant van de wedstrijd. Ivo vertikte het om de 

vrijstaande Durik in te spelen en sloeg hem over; rechtstreeks bij de spits van Smilde 

’94 in de voeten. Resultaat, Smilde’s 2
e
 onnodige goal van de dag. Zijn 3 intikkers 

maakten dit niet goed, wat hem de Man of the Match-award opleverde. 

(Scheidsrechter) Durik had het al eens aan de stok met de uitstekende fluitende 

scheidsrechter van Smilde. Desondanks vond hij het nodig om een onnodige gele 

kaart te pakken, door een hem eruit lopende spits neer te halen bij een 2-9 stand. Tot 

slot werd er een kwartier eerder afgefloten. Heerlijk als je standaard de laatste 20 

minuten speelt en dus met amper een bal te hebben aangeraakt het laatste eindsignaal 

hoort. Gelukkig waren de biertjes koud en de smetjes snel vergeven. Nu volgt er een 

voetballoos weekend en begint het echte werk: de eerste competitiewedstrijd tegen 

Asser Boys 3.  

Jay  Zagers 

 

  

  

  

  

   

   

  

    

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

    

 

 

    
   
   
   
     


