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Oosterwolde, 4 december 2019 

 

 

 

Roden MO15 verslaat medekoploper in eigen huis. 

 

Vandaag stond de wedstrijd tussen de twee ongeslagen koplopers SJO J.V. Oostenburg 

en Roden op het programma. 

Werd eerder al de bekerwedstrijd door Roden MO15 gewonnen, nu kwam het er op aan 

wie de koppositie in de competitie zou overnemen. 

Dat dit een belangrijke wedstrijd zou worden bleek wel uit het grote aantal 

supporters die langs de lijn stond. 

Het zou uiteindelijk een zeer spannende wedstrijd worden met een gemiste strafschop 

en het niet afmaken van grote kansen over en weer. 

SJO J.V. Oostenburg begon beter aan de wedstrijd dan Roden en nam vanaf de aftrap 

dan ook het initiatief. 

In de 7e minuut kreeg SJO J.V. Oostenburg de kans om op voorsprong te komen, na een 

overtreding in het strafschopgebied, dus strafschop. 

Tot opluchting van de supporters en speelsters van Roden werd deze strafschop gemist 

en bleef de stand 0-0. 

Roden kreeg langzamerhand wat meer grip op de wedstrijd maar echte grote kansen 

waren er nog niet, terwijl het spelbeeld van Roden er ook nog wat rommelig uitzag. 

Het was SJO J.V. Oostenburg die in de 20e minuut wel wist te scoren en daarmee een 

1-0 voorsprong nam. 

De druk van Roden nam na deze treffer toe en men kreeg zelf enkele goede mogelijk- 

heden. 

In de 31e minuut was het bijna Charissa die tot scoren kwam en in de 33e minuut voor- 

kwam de keepster van SJO J.V. Oostenburg met een goede redding een tegengoal. 

Toch werd er voor de rust nog door Roden gescoord. Uit een strak genomen hoekschop 

van Celena bracht Suzan in de 34e minuut de stand op 1-1. 

In de tweede helft namen de speelsters van Roden vanaf het begin het initiatief en kregen 

daardoor wat meer kansen. 

In de 10e minuut had Noor de kans om Roden op een voorsprong te zetten, maar wist 

deze helaas niet te verzilveren. 

De grootste kans had echter Celena die in de 12e minuut, na een strakke pass vanuit 

het middenveld, alleen op de keepster afging maar tot ontsteltenis van iedereen met 

een Rodenhart naast schoot. 

Ondanks dat Roden wat overwicht had in de tweede helft was het niet zo dat de tegen- 

stander geen kansen meer kreeg. 



Het was in de 20e minuut Lieke die met een uitstekende ingreep voorkwam dat 

SJO J.V. Oostenburg op voorsprong kwam. 

De wedstrijd bleef spannend tot aan het eind en iedereen had er uiteindelijk wel 

vrede mee dat het 1-1 zou blijven. 

Echter in de 2e minuut van de blessuretijd dacht Djoy daar anders over en 

bracht Roden na een mooi opgezette aanval op een 1-2 voorsprong. 

Even later floot de scheidsrechter af en kon het feest beginnen. 

Toch nog een zwaar bevochten maar uiteindelijk wel een verdiende overwinning, 

vooral op basis van de tweede helft. 

Met nog vijf wedsrtijden te gaan, waaronder thuis tegen SJO J.V. Oostenburg, hebben 

de speelsters van Roden nu alles in eigen hand. 
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