
30  oktober  2015 , pag.  34

Knotsgek bekerduel in Assen
Het bekerduel tus-
sen Asser Boys en
Noordster stond
bol van spectacu-
laire momenten.
Bij rust stond
Noordster nog op
een veilig lijkende
3-1 voorsprong. Na
rust raasde een
ontketend Asser
Boys met 7-5 langs
de vertwijfelde te-
genstander uit Ou-
de Pekela.
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Het ongeloof straalde bij
iedereen van de gezich-
ten af. Het in de competi-
tie zo geteisterde Asser

Boys haalde een superstunt uit.
Noordster werd in de tweede helft
het slachtoffer van de enorme da-
dendrang van de Assenaren. In de
eerste helft had Noordster totaal
geen problemen met de zondag der-
deklasser. De ploeg van trainer Jaap
Danhof stond na enorm geschutter
in de Asser defensie halverwege de
eerste helft al op een 3-0 voorsprong.

Bij Asser Boys rammelde het in die
fase aan alle kanten. Met name cen-
trumverdediger Wesley Mulder ging
tot twee keer toe opzichtig in de fout.
De slimme spits Mark Wever profi-
teerde er twee keer behendig van en
even later gooide Ahmed Yousif de
wedstrijd met zijn treffer ogen-
schijnlijk volledig op slot: 0-3. Op
slag van rust deed spits Randy Hatz-
man voor Asser Boys iets terug: 1-3.
Het bleek de aanzet voor nieuwe im-

pulsen bij Asser Boys. ,,Want we
speelden best aardig en daarom was
ik blij dat het doelpunt op slag van
rust viel’’, verklaarde trainer Wietze
de Jong. ,,Daardoor konden we na
rust toch die veerkracht tonen.’’

De verkracht van Asser Boys bleef
echter nog even uit, Na ruin een uur
spelen werd het door Nick Lange 1-4,
waarna Noordster het wel geloofde
en met een tandje lager ging spelen.
Het was een kolfje naar de hand voor
Asser Boys. Opeens onderging de
ploeg een enorme metamorfose.
Het geloof in eigen kunnen werd
met de minuut groter. Het ene na
het andere sensationele moment le-
verde aan beide kanten doelpunten
op. Bij de stand 4-5 voltrok zich het

onvoorstelbare wonder. Nick Mod-
derman werd de grote man bij de
thuisclub. Eerst schoot hij een vrije
trap van ongeveer 25 meter onhoud-
baar in de rechterbovenhoek (5-5) en
even later pegelde hij weer een vrije
trap achter de vertwijfeld graaiende
doelman Kenny Koning van Noord-
ster. De vrijetrappenspecialist bleef
nuchter onder het succes. ,,Ik had
het gevoel dat ik ze goed raakte’’,
omschreef hij zijn heldendaden.

Het werd door spits Randy Hatz-
mann zelfs nog 7-5, maar toen had
Noordster de handdoek al lang in de
ring gegooid. ,,Het verschil was dat
Asser Boys met karakter heeft ge-
streden en wij minder. Het was daar-
om een terechte nederlaag voor
ons’’, aldus Danhof.

Scoreverloop: 5. Mark Wever 0-1, 24. Mark
Wever 0-2, 26. Yousif 0-3, 45. Hatzmann 1-3,
61. Lange 1-4, 64. Hatzmann 2-4, 65. Nick
Modderman 3-4, 72. Yousif 3-5, 75. Jeffrey
Victorie 4-5, 80. Nick Modderman 5-5, 90.
Nick Modderman 6-5, 90. Hatzmann 7-5.

ASSER BOYS-NOORDSTER 7-5

Asser Boys-trainer
Wietze de Jong blij
met veerkracht
van zijn ploeg

Rick Lange van Noordster werkt de bal weg, voordat Asser Boys gevaarlijk kan worden. FOTO HILBRAND DIJKHUIZEN


