Verslag voetbal weekend 2 en 3 Oktober.
Asser Boys 1
Regen,Regen, Regen, Regen Assen zondagmorgen Regen, Regen, velden afgelast dus moest
het eerste elftal op kunstgras voetballen tegen LEO. Een tegenstander waar thuis nog weinig
punten behaald zijn in het verleden.Twee wedstrijden in deze klasse afgelast namelijk TLC SVZ en ook ZNC - Nw Roden.Asser Boys de betere partij in de eerste helf maar kreeg toch al
snel een goal tegen Stefan Wagenaar was de doelpuntmaker 0 - 1. Asser Boys had wel een
paar kansen maar er moest een strafschop aan de pas komen wegens hands. Tristen Hofman
maakte de 1 - 1 en dat was gelijk de ruststand. LEO was in de tweede helf de betere ploeg al
had Tristan Hofman de kans op de 2 - 1.
Leo werd steeds gevaarlijke en het was uitblinker Ralph Strating die de 1 - 2 maakte. En de
beslissingkwam van Jochem Hiemstra 1 - 3.
Een wedstrijd met twee kanten, 1 ste helf de betere ploeg, 2 de helf was niet best van onze
jongens.
Regen, Regen Regen,
Komen weekend vrij om ons op te laden voor de thuiswedstrijd tegen de koploper Actief.
op 17 Oktober aanvang 14.00 uur
Asser Boys 2
Asser Boys 2 speelde niet omdat zij in competitie met 13 ploegen deelnemen en je dus een
weekend vrij bent terwijl de anderen dan wel spelen. Aanstaand weekend speelt Asser Boys 2
thuis tegen Rolder Boys 3 de hekkensluiter in hun klasse met 3 wedstrijden en nog nul punten.
De wedstrijd begint om 10.30

Asser Boys 3
Regen, regen, regen. Voorafgaand in de nacht van de wedstrijd en ook tijdens de wedstrijd.
De velden afgekeurd en dus uitgeweken naar het kunstgras. Het eerste halfuur ging redelijk
gelijk op. Over en weer wat kansjes maar niet echt gevaar voor beide doelen. Daarna kreeg
Beilen meer grip op het spel en slaagden zij erin hun wil op ons op te leggen. 2
tegendoelpunten vlak achter elkaar en toenemende vermoeidheid binnen het team deed onze
weerstand aardig verzwakken. Met 0-4 de rust in en wederom een gevoel van redelijk
kansloos te zijn. In de tweede helft trok Beilen hun ingezette spel voort en was het voor ons
vooral achter de feiten aanrennen. 10 kregen we er om onze oren. Na een fabelachtige dribbel
van Michael Francis werd hij neergehaald in het strafschopgebied en konden we zowaar nog
onze eer redden met een penalty. Michael eiste de bal op en was doeltreffend. De eindstand
was uiteindelijk 1-10 verlies. Een te hoge klasse indeling in combinatie met een nieuw
samengesteld team dat nog erg aan elkaar moet wennen verkeren we in een lastige situatie
maar toch ontwikkelt het spel zich met kleine stappen en hopen we straks wat meer weerstand
te kunnen bieden tegen hopelijk wat meer gelijkwaardige opponenten. Aanstaande zondag
speelt Asser Boys 3 uit tegen Beilen 4 om 10.00
Jack Zomer

Asser Boys 4
Witteveen – Zondag 3 oktober, het regent dat het giet. Na de klinkende overwinning van de
week ervoor wacht Asser Boys 4 opnieuw een zware klus. Aan de resultaten van de ploeg uit
Witteveen viel weinig af te lezen. Slechts één wedstrijd gespeeld. Asser Boys begon de
wedstrijd rommelig. Veel balververlies wat ook aan de weersomstandigheden te wijten was.
De ploeg uit Witteveen kwam na 10 minuten voetballen gevaarlijk door, maar wist de kans
niet te verzilveren. Na balverlies aan de zijde van Witteveen wist Asser Boys goed om te
schakelen. Over de linkerzijde wist Evert van Bolhuis door te breken. Hij zocht de
medespelers in de zestien en vond hier twee blauwe shirten. Wesley Mulder wist de bal op
doel te schieten. De bal werd van richting veranderd en werd hierdoor onhoudbaar voor de
keeper. 0-1 voor de gasten uit Assen. Niet veel later vloot de scheidsrechter voor de rust. Na
een kop warme thee, die de spelers goed konden gebruiken, was het spelbeeld na rust veelal
hetzelfde. Slordig hier en daar, maar de ploeg uit Assen liet zien waarom zij bovenin de
competitie mee draaien. Een vrije trap, halverwege het veld, aan de rechterzijde verlaat de
voet van Jesper Elzenaar. Al snel bleek deze niet goed genoeg om zijn medespelers te
bereiken, maar hij kreeg een herkansing om deze nogmaals de zestien in te brengen. Ditmaal
werd Denny Durik gevonden. Hij gaf de bal voor en wederom stond Wesley Mulder op de
goede plek, hij deed nog een schijntrap om de verdediger en keeper in de luren te leggen en
schoof vervolgens met zijn linkervoet binnen: 0-2. Vervolgens verloor Asser Boys de
controle. De Witteveense Boys gaven goed druk. Een aanval van de groen-witten belande bij
de spits van dienst. Deze laat keeper Jay Zagers kansloos: 1-2. Nu werd het ook nog
spannend. De heren uit Witteveen gaven wederom alles om het tij te keren. Helaas werd deze
druk niet beloond met de gelijkmaker, maar na een weergaloze bal van Ahmet Taspinar stond
Kees Vianen, niet voor de eerste keer deze ochtend, oog in oog met de keeper. Ditmaal hield
hij het hoofd wel koel. De zeer welkome 1-3 was een feit. De ruimtes werden groter bij
Witteveen doordat zij ook veel moesten wisselen en niet voldoende fitte wissels hadden. Na
een steekpass vanaf de middencirkel werd ditmaal Ahmet zelf, alleen voor de keeper gezet.
Ook hij wist het net te vinden: 1-4. Asser Boys moest nog wel de 2-4 incasseren, maar kwam
verder niet meer in gevaar. Ondanks dat het met bakken uit de hemel kwam wist Asser Boys
opnieuw 3 punten mee naar huis te nemen. Volgende week wacht Asser Boys 4 een
thuiswedstrijd tegen Wijster . Ook dan zal de ploeg alles uit de kast moeten trekken om de
punten in eigen huis te houden. Met de hulp van het trouwe publiek zal Asser Boys 4 er weer
alles aan doen om hen te vermaken tegen de strijders uit Wijster.
Jesper Elzenaar
Asser Boys 5

Asser Boys 5 moest het opnemen tegen Buitenpost 2, koploper met twee gewonnen
wedstrijden met 6 - 3 en met 13 - 1 dus doelpunten maken kunnen ze wel. Leider Guido was
heel duidelijk met het verslag want er was niets om over te vertellen, laten we deze wedstrijd
maar gauw vergeten zij hij en ons richten op de volgende tegenstander waar misschien meer
te halen is. Een ding is duidelijk Buitenpost 2 is een hele goede ploeg. De volgende wedstrijd
voor Asser Boys 5 thuis is tegen TLC 4
een ploeg die derde staat in de competitie met 2 wed en 6 punten, Asser Boys 5 heeft ook 6
punten maar dan uit 3 wedstrijden en staat op plaats 4.

Asser Boys 6
Twee wedstrijden in deze klasse werden afgelast namelijk Roden 4 - Gomos 5 en de wedstrijd Asser
Boys 6 - Achief 6. Asser boys als koploper met 3 wedstrijden en 9 punten. Vkw de nummer twee kon
bovenaan komen als ze de uitwedstrijd tegen LTC 6 wisten te winnen, maar helaas verloren VKW
met 4 - 3 van LTC dus zonder te voetballen blijft Asser Boys 6 koploper
Asser Boys Zat 2

Kunnen we onze koppositie behouden en eventueel versterken dat was de vraag bij aanvang
van de wedstrijd. Ook nog eens op het hoofdveld de gelegenheid om onze krachten te meten.
Na een kwartiertje redelijk gelijk opgaand was het onze gelegenheidsrechtsbuiten Yannick
Kastanja die besloot van zo’n 10 meter vanaf het strafschopgebied maar eens een poging te
doen. Dit resulteerde in een schitterende uithaal die zo de linkerbovenhoek in krulde,
onhoudbaar voor de keeper van ACV. Daaropvolgend volgde een fase waarin onze
tegenstander niet veel wist te creëren. Na zo’n 10 minuten na de eerste goal een goed lopende
aanval op rechts met een uitstekende voorzet een mooie afronding van Levi Vos die net goed
en wel het veld was ingekomen. Tot de rust bleef het daarbij. ACV kon niet veel creëren en
onze verdediging gaf niets weg. Na de thee direct scherp van start om zodoende de
overwinning veilig te stellen. Dat lukte. Binnen tien minuten zorgde Pascal Berghuis voor
onze derde treffer en ook deze werd gemaakt vanuit een veldspelsituatie. Dit brak de
weerstand van onze tegenstander en gaf ons zelfvertrouwen om door te zetten. Bam, 10
minuten na onze derde treffer de vierde !! De tweede treffer deze wedstrijd van Levi. Nog een
toetje in de 35e minuut van onze spits Dennis Vukovic en zodoende de 5-0 voorsprong. Toch
nog een poging van ACV om hun eer te redden maar met een uitstekende redding van onze
keeper Maksim Tibben werd dit voorkomen, en konden we de eindstand van 5-0
noteren.Koppositie verstevigd en de opponent Rolder Boys 2 ook nog eens 3 punten gemorst
dus een prima resultaat. Aankomende week een belangrijke week voor Asser Boys zat 2 wamt
woensdag 6 oktober spelen ze uit tegen Vako 4 om 19.30, en zaterdag 9 oktober de topper
tegen Rolder Boys 2 en deze wedstrijd begint om 14.30.
Jack Zomer

Asser Boys Zat 3
Chaos op het kunstgras is de titel van deze wedstrijd tussen Asser Boys Zat 3 en Glimmen 4.
In tegenstelling tot vorige week begonnen we goed aan de wedstrijd we speelden meerdere
kansen bij elkaar en werden uit eindelijk ook beloond ,Thijs tikt de bal eenvoudig binnen na
een goeide voorzet. Thijs had het op zijn heupen en schoot vlak na d e 1 - 0 de 2 de binnen.
De tegenstander raakte gefrusteerd en pakte een gele kaart, na hevig protest ging de speler
toch van het veld. Ondanks de man meer situatie kwamen we niet tot scoren en pakten zelf
ook een gele kaart. de wedstrijd werd er niet leuker op en dat resulteerde in de tweede helf
dat de aanvoeder van Glimmen er werd eraf gestuurd met geel na vel reageren op de scheids.
Het ging van kwaad tot erger, Mitchell gaat diep geen bal in de buurt en de linksback van
Glimmen schopt hem zonder genade op zijn enkels, de scheids trok terecht rood. Glimmen

was er klaar mee en besloot van het veld te stappen na 50 min met een 0 - 2 achterstand .
Vervelende pot voetbal . Aanstaande zaterdag spelen we in Vries om 13.00 uur tegen Vako 5,
de nummer 5 met 3 wed en 6 pn, wij zijn de nummer 3 met 4 wed en 9 pn.
Roan Dean Roodt

AsserBoys/Fc Assen vr 1
Hollandseveld vr 3 zou dit weekend naar Assen komen om tegen Asser Boys/Fc Assen Vr 1
te spelen, maar helaas deze wedstrijd ging niet door omdat Hollandseveld maar 7 dames had.
Deze wedstrijd zal worden ingehaald op zaterdag 13 nov. De dames van Asser Boys/Fc Assen
spelen aanstaande zaterdag de uitwedstrijd tegen NWVV/Titan Vr 1, aanvang 14.30.

