
Verslag voetbal weekend 25 en 26 september. 

Asser Boys 1 

Voordat ik verder ga met het verslag, graag even aandacht voor het volgende. 
Na lang wikken en wegen heeft onze Kees toch besloten om te stoppen met selectievoetbal, om 
vervolgens te gaan spelen op een lager niveau. Een echte Asser Boys man, vanuit de jeugd 
doorgestroomd naar de 1ste selectie waar hij al een aantal jaren een vaste waarde is. Jammer, maar 
begrip voor zijn besluit willen wij hem namens de selectie en staf  bedanken voor zijn zeer positieve 
inbreng binnen de selectie, zowel binnen als buiten het veld. 
Vervolgens het verslag. 
Zondag j.l. de eerste competitiewedstrijd in en tegen Nieuw Roden. 
Voor ons een zeer onbekende tegenstander. Vol goede moed begonnen aan de wedstrijd. 
Echter in de eerste minuut een verkeerde pass van Bas op het middenveld. Deze word onderschept, 
bal direct richting hun spits, deze maakt geen fout en schiet de bal  bekwaam achter Marvin, 1-0. 
Dompertje, echter de boys blijven voetballen, wat resulteerde in een paar opgelegde kansen. 1 
penalty had zeker kunnen worden gegeven. Het goede voetbal word uiteindelijk beloond,1-1 door 
Bas. 
Rust 
Wat moet er dan worden gezegd, eigenlijk niets, er word goed gevoetbald, eigenlijk het enige wat er 
is gezegd is rust bewaren, blijven voetballen, dan komt het vanzelf. 
2de helft toch wel een ander beeld, wij gaan een beetje mee in hun spel, de ruimte tussen de linies 
worden groter, de lange bal word teveel gehanteerd, kortom het voetbal is er een beetje uit. 
Nieuw Roden blijft op de counter spelen, weer een lange bal naar hun spitsen leverde bijna een 2-1 
voorsprong op. 
Ondanks het iets mindere spel in de 2de helft blijven wij de bovenliggende partij. 
In de slotfase word een goed genomen corner van Niek door Rick fraai ingekopt. 
2-1 winst, een terechte overwinning. Complimenten aan de ploeg!! 
Op naar volgende week,LEO thuis!! 
 
Bert Braxhoofden 
 

Asser Boys 2 

Asser Boys 2 speelde niet omdat er een aantal spelers met het eerste mee moest ,en er waren  al een 

paar afzeggingen bij het elftal . Aanstaand weekend is Asser Boys 2 vrij,over twee weken speeld Asser 

Boys 2  tegen Rolder Boys 3 de hekkensluiter in hun klasse met 3 wedstrijden en nog nul punten. 

Asser Boys 3 

Ook Asser Boys 3 kwam dit weekend niet in actie omdat er te veel spelers niet aanwezig konden zijn. 

Komend weekend heet de tegenstander Beilen 3 , de nummer 2 uit de competitie en wel 2 wedstrijden 

en 6 punten de volle winst dus. 

Asser Boys 4 

Het is donderdag 23 september. Ondanks dat we zo lang mogelijk doorgetraind hebben afgelopen 

zomer, heeft dat fysiek tot op heden geen vruchten afgeworpen. De ziekenboeg is vol en onze leider 

struint door de Oase op zoek naar 11 ‘fitte’ spelers voor de 3
e
 officiële competitiewedstrijd tegen 

Gieten 5.  

Aan het einde van de rit heeft Matthezing de boel voor elkaar en staan we klaar voor de aftrap. De 

ingrediënten zijn veelbelovend: een heerlijk temperatuurtje, een strak gemaaid hoofdveld en (voor het 



4
e
) relatief veel publiek. Al snel na het eerste fluitsignaal blijken de heren (en dame) van Gieten 5 niet 

opgewassen tegen het geweld van Asser Boys 4.  Binnen 7 minuten worden 3 goals bijgeschreven 

door een niet nader te benoemen gelegenheidsspits. Ondanks dat het krachtsverschil groot was, wisten 

onze spelers met flitsend combinatiespel het moraal van Gieten 5 snel te breken. Vandaag viel er niets 

te halen bij onze geliefde Oase. Denny Durik speelde de beste helft uit zijn indrukwekkende carrière 

en maakte het publiek gek met zijn rushes langs de zijlijn. Zijn directe tegenstandster wist niet waar ze 

het zoeken moest. Na veelvuldig- en lang onderhandelen was het eindelijk zover: het debuut van Kees 

Vianen. Het was voor Kees een feest der herkenning: het hoofdveld en eerste helft wissel staan. Voor 

deze speciale gelegenheid was er zelfs familie naar de Oase gekomen. Zijn langverwachte debuut 

bracht druk met zich mee. Er is maar één manier om hier mee af te rekenen, iets wat je aan Kees kunt 

overlaten. Zijn allereerste balcontact resulteerde namelijk direct in een doelpunt. Alle druk viel direct 

van zijn schouders, waarbij je kon zien dat het zichtbaar iets met hem deed. Een prachtig begin van 

zijn verdere carrière! Ondanks alles konden we weer niet de nul houden. Helaas moest er toch nog één 

keer gevist worden in het eigen doel. In de evaluatie naar het volgende duel moeten we dit probleem 

toch bespreken als we onze ambities dit seizoen willen waarmaken. Ook de vele gemiste kansen van 

René zorgde voor veel hilariteit bij het publiek. Zijn nieuwe voetbalschoenen zorgden er niet voor dat 

hij het net gemakkelijk vond. Uiteindelijk wist hij de lachers stil te krijgen door er toch 1tje in te 

prikken tegen het einde van de wedstrijd. Eindstand: 14-1. Drie wedstrijden, negen punten. 23 

doelpunten voor, 8 tegen. We zijn weleens minder begonnen. Op naar Witteveense Boys uit! 

Jay Zagers 

 

Asser Boys 5 

Zondagochtend 09:16. 

Terwijl het oogt alsof andere teams al compleet in tenue klaar staan is er van Asserboys 5 nog niet veel 

te zien.  

Het is prachtig weer en het lijkt door de krachtige zonneschijn net alsof het achterste bankje naast het 

hoofdveld nog leeg is. Niets is minder waar. Het is aanvoerder Merijn die daar al top fit klaar staat. 

Niet veel later komt er nog één aan. 

Een dikke zonnebril komt er achter de fietsen vandaan. Het is Ricardo, maar qua tijdstip kan dit 

helemaal nog niet. Dit belooft een mooie dag te worden. 

Vorige week werd er in Oerterp met 0-4 gewonnen. De aanvoerder van Oerterp gaf voor de wedstrijd 

al aan dat de 3 punten voor ons waren.  Vandaag moest er echter beter gevoetbald worden om aan 6 

punten te komen.  Het was duidelijk dat ook in deze wedstrijd de formatie van Guido van Gaal zorgde 

voor meer balbezit. Afgezien van losse schoten van 30 meter kwam er niet veel dreiging van de 

bezoekers. Het was wachten op de 1-0 maar het ontbreken van die laatste voorzet zorgde ervoor dat 

we met een gelijkspel de rust in gingen.  

De trainer kreeg , waarschijnlijk doordat onze goede spel niet onopgemerkt bleef, meerdere spelers 

aangeboden in de rust. Na wijs overleg met de aanvoerder en nog wat tips van Allan bleef het 

vertrouwen in het eigen team. Blijkbaar veel vertrouwen want het was Blik die naar de linksback 

positie ging. De 46e minuut begon direct goed. Er leek wat meer rust te zijn op het middenveld en er 

werd wat meer rond getikt. Via wat combinatiespel tussen Blik en Rachid kwam Rachid, alias Vos de 

2e,in de scoringspositie. Hij legde de bal af op Nijdam, die zo'n bal uiteraard niet mocht missen. Hier 

komen we later in het verslag nog op terug.  Kort hierna was het de aanvoerder die bewees dat een 

lange bal gegeven mag worden.( dit mocht volgens Merijn alleen als de bal niet té lang is en heel goed 

gegeven wordt) De lange bal werd goed verlengd door Nijdam .Hierna was het simpel afronden voor 

Rachid.  

Kort erna volgende een aanval via Allan en Nijdam, die vervolgens zijn 2e assist van de dag gaf op 

Rachid. De tegenstanders zaten er nu doorheen. Ze bleven voetballen, maar de schoten waren geen 

gevaar meer voor Ricardo. Aan onze kant kwam nog een grote kans voor Nijdam, maar deze werd 

afgefloten wegens buitenspel. Nijdam schrok van het fluitsignaal en ramde de bal binnenkant 

eikenboom. De scheidsrechter ging helaas nog een flink aantal keren de fout in door blind de 

grensrechter te volgen.  De vele buitenspel momentje zorgden ervoor dat de wedstrijd enigzins de 



spanning verloor. Het was Elroy met zijn eeuwige rust in het spel die via een dubbele kaats heerlijk 

het voorbereidende werk deed voor de Hattrick van Rachid. Rachid kopieerde 5 minuten later zijn 2e 

goal door zijn solo sprint prima af te ronden.  Hij had er vandaag zelfs 5 kunnen maken ,maar zijn 

poging om de doelman te verbeteren eindigde in een simpele redding.  

Al met al een simpele overwinning die wij iets eerder naar ons toe hadden mogen trekken.  

Volgende week wacht ons Buitenpost 2 die vandaag 13 keer scoorde en daarmee nu gestegen is naar 

de 2e plek.   

Asserboys 5 is na deze speelronde de enige ploeg zonder tegen doelpunten. 

 

Giedo Prins 

 

Asser Boys 6  

Wedstrijd verslag Tynaarlo 4 – Asserboys 6   0-5  (rust 0-2) 

Op de nieuwe parkeerplek (!) van Tynaarlo veilig kunnen parkeren😊 

Wedstrijduitslag deed een makkie vermoeden maar de realiteit was toch wat genuanceerder. 

Nadat Rene Dries in de warming up aangaf niet te kunnen spelen ( de kuit loopt vol, kost me wel een 

paar weken) en op zaterdag avond/ zondag ochtend nog 3 afmeldingen binnen kwamen starten we 

met 2 wissels waarvan een opgetrommeld door vader Kooistra: Tycho 

De  eerste helft kwamen de boys goed uit de start blokken maar na de nodige kansen gemist te 

hebben werd de wedstrijd gelijkwaardiger. Voor rust kwamen we op voorsprong door 2 doelpunten 

door Chris Oost door assists van Carlos Spaans en Rik Hamminga. Na rust was Tynaarlo qua voetbal 

aanvankelijk de bovenliggende partij . Gelukkig kwamen de boys door een schot van Robin westerhof 

die Drommeliaans door de keeper alsnog het doel inrolde. Vanaf dat moment was de wedstrijd 

gespeeld en kwamen de mannen nog op 5 -0 door twee fraaie treffers . Een van Carlos Spaans die 

mooi over de keeper in de verre hoek schoot en de ander door Jan Frans Bennema die op een diepe 

bal van Tycho doorliep en op de achterlijn de bal voor wilde geven maar met buitenkant rechts de bal 

tot ieders verbazing het doel in zag verdwijnen. 

Na afloop opperbeste stemming en het kratje bier door de tegenstander aangeboden ( dank 

daarvoor) werd weer leeg ingeleverd. 

Volgend weekeind Actief . Weer een sterke tegenstander! 

Marco Vitali 

Asser Boys Zat 2 

Donkerbroek 4 tegen Asser Boys zat 2 zou pas middags om 16.00 beginnen, maar aangezien er ruimte 

was op de velden van Donkerbroek kon de wedstrijd al om twee beginnen. Donkerbroek wist hun 

wedstrijd vorige week nog te winnen van BSVV en aangezien wij hadden verloren moesten we nu wat 

laten zien. Asser Boys Zat 2 begon de wedstrijd goed en dat resulteeerde in de 15 minuut de 0 - 1 

voorsprong door een mooie en goed benutte vrije trap van Youri Tibben.  Niet veel later weet Pascal 

Berghuis de 0 - 2 te maken uit een rebound.  Verder gebeurde er niet veel in de 1 ste helft wel bleven 

we de betere ploeg.                                                                                                                                          

In de 2 de helft bleven we sterk aan de bal en hadden veel balbezit. Donkerbroek begon steeds meer 

grip te verliezen op de wedstrijd en beginnen het netjes voetballen uit het oog te verliezen. Echter 



Asser Boys zat 2 hield het hoofd koel en weet Kieran de Vries met een mooi schot vanaf de linkerkant 

de 0 - 3 op zijn naam te schrijven. Niet lang daarna kwam de 0 - 4 tot stand door een mooie voorzet 

van Jeppe Hadderingh waardoor Levi Vos door een mooie kopbal de bal achter de keeper krijg. In de 

laatste 10 minuten kwam Donkerbroek nog even terug met een knullig doelpunt   1 - 4 . Maar verder 

kwam Donkerbroek niet  en bleef de eindstand 1 - 4. De drie punten zijn binnen voor de Boys van zat 

2. Met dit resultaat staat de Boys op de eerste plaats met 2 wedstrijden 6 punten . Aanstaande zaterdag 

speelt Asser Boys zat 2 thuis tegen ACV 10 om 14.30 

Marcel Braxhoofden 

Asser Boys Zat 3    

Asser Boys zat 3 reisde af naar Hoogkerk om daar HFC 15 te ontmoeten, HFC 15 was nog niet eerder 

in actie geweest dit seizoen dus wisten we niet  wat ze tot nu toe hadden gedaan. De wedstrijd kwam 

moeilijk op gang en wij stonden positioneel slecht te voetballen waardoor we al snel tegen een 1 - 0 

achterstand aan zaten te kijken. Gelukkig konden wij ons herpakken en werd er steeds beter 

gevoetbald en dat werd 10 minuten voor de rust beloont met de 1 - 1, Mello was de man van de goal 

door een assist van onze keeper,Tot aan de rust bleef het 1 - 1. Na rust was HFC 15 geen partij meer 

voor ons en scoorden we gelijk na de rust 1 - 2 wederom Mello  die de assist van de rechtsbeck krijg. 

HFC 15 was niet best meer en wij kondenmakkelijk  uitlopen naar 1 - 4. Door dat wij wat minder 

scherp waren met de 1 - 4 op zak maakten we verdedigend wat fouten en werd het nog even spannend 

door de goal van hun 2 - 4. En terwijl HFC 15 hoopte nog terug te komen maakte Onny de 2 - 5 met 

weer een geweldige pass van onze keeper. Ondanks een zeer partijdige grens hebben we de 3 punten 

weer meegenomen naar de lonerstraat. We staan mooi mee bovenin want er zijn 3 ploegen met 2 

wedstrijden 6 punten en wij volgen samen met twee andere ploegen met 3 wedstrijden en 6 punten. 

Aanstaande zaterdag spelen we thuis tegen Glimmen 4 en de wedstrijd begint om 12.30. 

Roan Dean Roodt 

AsserBoys/Fc Assen vr 1   

Op 25 september speelden de dames uit in Vries tegen VAKO Vr1. Na een rommelig eerste 

kwartier opende Manon de score na een lange bal van achteruit 0-1. Niet lang daarna een 

afstandsschot van Sarina 0-2 gevolgd door een mooie combinatie die eindigde met de 0-3 van 

Manon. Een voorzet van rechts werd door Sophie bevorderd tot doelpunt 0-4 En Manon 

beloonde zichzelf na een mooie run over de as met de 0-5. Op slag van rust werd een corner 

nog ingekopt door Yasmin 0-6. 

Ook de tweede helft begon rommelig en slordig. Toen na 10 minuten Mariska met een 

prachtige lob 0-7 scoorde kregen we hoop op dubbele cijfers maar helaas, er werd niet meer 

gescoord. 

Tinus Reinds 


