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INTERVIEW - “Mijn laatste wedstrijd bij Asser Boys? Nou, daar ga ik niet van uit.” 

Ondanks de 0-3 nederlaag vorige week in de promotie/degradatiewedstrijd bij 

St. Annaparochie gelooft trainer Hemmo de Wal nog wel in een wondertje 

zondag, als Asser Boys de Friezen ontvangt voor de return. Sterker: “Als wij ons 

niveau halen, geef ik ons 80, 90 procent om door te gaan.”    
 

Hemmo de Wal: Ik ga ervan uit dat ik nog drie wedstrijden op de bank zit bij Asser Boys ● 2015 © AC.nl 

Want als Asser Boys bij ‘Sint-Anna’ nou compleet was weggespeeld, meent De Wal -  die 

na dit seizoen na vier jaar afscheid neemt van het sportpark aan de Lonerweg - ja, dan 

was het een ander verhaal geweest. “Maar er waren omstandigheden. Alles wat tegen 

kon zitten, zat tegen. We speelden bijvoorbeeld op een bijveld (er werd een dorpsfeest 

gehouden op het hoofdveld van de Friezen, red.) waar je schapen nog niet op zou laten 

lopen. En ja, als je het zelf vooral van je voetballend vermogen moet hebben…” 
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Daarnaast, gaat De Wal verder, liepen er scheidsrechters die als grensrechters 

fungeerden ‘en vier meter buitenspel nog niet herkenden’. “Bovendien wordt René 

Westerveen al na twintig minuten uit de wedstrijd geschopt en daarmee valt ook je 

spelplan grotendeels in het water. Opgeteld bij de goals die we te gemakkelijk weggaven 

en toch weer de smalle selectie die we hebben door blessures, zijn dat factoren waarvan 

ik zeg: we zijn zeker niet de mindere en hebben zondag beslist nog een kans.”   

Extreem 
Die smalle selectie brak Asser Boys volgens De Wal na de winterstop op in de strijd om 

de titel in de derde klasse B. “Van de 26 spelers die ik tot mijn beschikking had, vielen er 

een stuk of tien weg en daar zaten ook bepalende spelers bij. Extreem. En ja, dan kom je 

over een heel seizoen in de breedte te kort. Dat verklaart ook wel die wisselvallige 

prestatiecurve. Te vaak moest ik spelers inpassen of op andere posities neerzetten en dat 

gaat ten koste van de automatismen. Als ik de boel compleet heb kunnen we heel goed 

voetballen, dat hebben we ook regelmatig laten zien. Je wordt niet voor niets derde met 
over de vijftig punten, een ongelooflijk aantal.“  

Wil Asser Boys zondag opnieuw een piek bereiken, zal alles op z’n plek moeten vallen. 

Beseft ook De Wal. “Maar de omstandigheden zijn in elk geval een stuk gunstiger. We 

moeten direct bij de les zijn en een snel doelpunt zou mooi zijn, als we maar geen treffer 

tegen krijgen. En dan mag onze eerste goal ook wel snel na rust vallen, want als we dan 

in een  roes komen en boven onszelf uit kunnen stijgen, zie ik zeker mogelijkheden. We 

hebben in elk geval goed getraind de afgelopen week, de koppies stonden fris en scherp. 

Nou, dan moet het zondag maar gebeuren. Ik ga er in elk geval van uit dat ik nog drie 

wedstrijden op de bank zit bij Asser Boys.”  

De Wal vertrekt na vier seizoenen Assen naar ZNC, Wietze de Jong volgt hem op. De Wal 

zegt het in die vier jaar enorm naar zijn zin te hebben gehad bij Asser Boys en mooie 

dingen te hebben gedaan met de ploeg. De Jong leek in een gespreid bedje te stappen, 

maar zag de afgelopen weken bijvoorbeeld de complete voorhoede verdwijnen. Robert 

Termohlen stapt over naar LTC, René Westerveen komt volgend seizoen uit voor Be 

Quick 1887.  

Zorgen 
De Wal: “Tja, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Je denkt een sterkte selectie te 

krijgen en als dan de molen gaat draaien denk je ‘oh God wat gebeurt er nou?!’ Nee, het 

is niet leuk voor De Jong dat er nu twee jongens vertrekken die goed zijn voor veel 

doelpunten, maar je hebt het er maar mee te doen als trainer en club. Ja, ik hoor de 

zorgen bij Asser Boys wel in de wandelgangen, maar waar plekken openvallen, worden 

die meestal ook wel weer gevuld. Misschien dat er ergens spelers in de tweede klasse 

rondlopen die op het tweede plan terecht zijn gekomen en een goede club als Asser Boys 

wel zien zitten. Ik hoop het voor de club, want ik heb er een fantastische tijd gehad en 

gun Asser Boys het allerbeste.”  

 


