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Een miezerige sombere herfstdag in november. 
Niet dat we te klagen hebben wat het weer betreft maar voor vandaag kan ik het niet 
mooier maken. 
De meiden gaan na de overwinning van vorige week weer proberen om de 3 punten 
binnen te slepen. Geen onmogelijke zaak als je afgaat op de eerder uitslagen van onze 
tegenstander maar ook geen garantie. 

In het oranje gestoken, de tegenstander speelde namelijk ook in het blauw, begonnen 
de meiden aan de wedstrijd. Het ene moment een mooie aanval over veel schijven, het 
andere moment rommelig en chaotisch vooral in de afwerking. 
 
Hierdoor kwamen de meiden ondanks dat er meer op de helft van Asserboys VR3 werd 
gespeeld niet tot scoren. Dit gaf onze gasten mogelijk het gevoel dat er voor hen wat te 
halen viel. Er werd goed tegengas gegeven door de vrouwen uit Assen en zij maakten 
het wel af waardoor ze op 0-1 voor kwamen. 
 
Met een achterstand gingen we de rust in. 
 
Ook in de 2e helft waren er af en toe erg mooie aanvallen te zien maar de afwerking 
bleef een probleem waardoor het lang 0-1 bleef. 
Pas in de 88e minuut werd er vanuit een corner gescoord. 
De corner werd kort genomen en de bal afgelegd op Nikita, zij gaf een pass op Leonie 
die het goed afrondde. Hé, hé de aansluiten goal lag er in! 
 
Na een snelle aanval in een lange rush gaf Nikita de een pass op Leonie, zij gaf de bal 
door naar Amber die de bal in de linker hoek van het doel schoot, 2-1. 
In de 43e minuut naam Annelien een spurt over links, trok naar binnen en bleef goed 
kijken, ze schoot de bal netjes de doellijn over en bracht daarmee de eindstand op 3-1. 


