Eregalerij: Simon Jongman
De ‘echte’ helden van Asser Boys ! deel 1
Door Richard Groeneveld

Zondagsmiddags na de thuiswedstrijden van het eerste is het
al jaren vaste prik bij Asser Boys dat de wedstrijden vakkundig
worden geanalyseerd door een groep van wijze oudere
mannen. Deze vriendenclub is bekend onder de naam
‘zondagmiddagclub’. Één van deze wijze mannen is Simon
Jongman, al 50 jaar lid van onze vereniging. Simon, werkzaam
bij Enexis als werkvoorbereider, is niet meer weg te denken
als klusjesman sinds de opening van het nieuwe complex. Je
ziet hem dan ook regelmatig druk bezig. Van het aanleggen
van de overkapping tot het vakkundig aansluiten van
installaties.
Op aanraden van zijn vader, die jaren leider en grensrechter
was, werd hij op 1 oktober 1962 lid van de volksclub uit Assen
Oost. Als voetballer heeft Simon in bijna alle elftallen
gespeeld. Het gebrek aan talent maakte hij goed met veel werklust. Belangrijker dan prestatie was
het spelen met altijd dezelfde jongens. Slechts een paar keer reserve bij het eerste, deerde hem dan
ook niet. Simon bewaart goede herinneringen aan het ouwe veld alwaar hij 15 jaar geleden zijn
schoenen aan de wilgen hing. Zijn laatste wedstrijd is vreemd genoeg ook het enige dieptepunt
geweest in zijn carrière. In de uitwedstrijd tegen Roden werd hij als wisselspeler al na een minuut het
veld uitgestuurd. Behalve het feit dat het een onterechte beslissing was, vestigde Simon hiermee wel
een ongewild record. Toch was het voetballen met zijn vriendenclubje bij Asser Boys een gouden tijd.
Zijn snor begint te krullen als je hem naar zijn hobby’s vraagt. Hij kan er maar 2 opnoemen maar dat
is voor hem meer dan genoeg! De Blues en Asser Boys. Regelmatig gaat hij met de illustere
zondagmiddagmiddag club (alweer Asser Boys) naar Spijkerboor om daar de plaatselijke horeca
onveilig te maken en te genieten van de ouderwetse Amerikaanse Chicago blues. Vooral als de
Drentse blueslegende B.J. Hegen optreedt in Spijkerboor is de zondagmiddagclub altijd aanwezig.
Simon die al meer dan 40 jaar lief en leed deelt met zijn Betty, heeft geen familieleden meer bij Asser
Boys die hun kunsten op het voetbalveld vertonen. Simon, wiens favoriete club Ajax is, kijkt met
plezier terug op alle voetbaljaren bij Asser Boys. Voor hem is het alsof de tijd heeft stilgestaan. Nog
net zo’n plezier als 40 jaar geleden en een positieve kijk op de toekomst. ‘Het is logisch dat het soms
wat minder gaat, maar er hoeft niets te veranderen want Asser Boys zit op de goede weg naar
boven’, dat zijn de woorden van Simon Jongman. Een markante man met een markant ‘Asser Boys
hart’.

