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Roden, 20 augustus 2020 

 

Roden MO19 tegen HS88 MO19 een wedstrijd 

van de gemiste kansen 

 

Vandaag een oefenwedstrijd tegen HS88 uit Hoogezand. 

In het begin van de wedstrijd was het voor beide partijen nog even aftasten maar in de 6e 

minuut kon keepster Emma nog net voorkomen dat HS88 de score uit een counter zou openen. 

Roden nam het initiatief daarna over en kreeg kansen door Julia, Nadia van Eijkelenborg 

en Celena die om diverse redenen hun kansen niet hebben benut. 

Met wat speldenprikjes probeerde HS88 ook tot scoren te komen maar ook dat lukte niet. 

Roden daarentegen kreeg nog een grote kans door Celena in de 35e minuut echter de bal 

ging via de lat over. 

Het bleef daardoor 0-0 terwijl Roden gezien de kansen minimaal op een 6-0 voorsprong 

had moeten staan. 

Een minuut voor de rust werd er toch nog gescoord, niet door Roden, maar door HS88. 

Met een mooi afstandsschot vloog de bal, helaas voor Roden, tussen de palen. 

Ruststand derhalve 0-1. 

De meiden van Roden kwamen ondanks deze achterstand met vol vertrouwen uit de 

kleedkamer, waarom ook niet, gezien het spelbeeld van de eerste helft.Het duurde dan ook 

niet lang en wel in de 10e minuut dat de stand weer in evenwicht was, door een terechte 

strafschop, die door Julia tussen de palen werd geschoten. 

Roden ging door en nog geen 2 minuten later werd het 2-1 door Nadia van Eijkelenborg. 

De speelsters van HS88 probeerden nog om het tij te keren maar dat lukte niet. 

Toen Indy in de 25e minuut de stand op 3-1 bracht, werd eigenlijk daarmee het verzet van HS88 

gebroken en kwam een overwinning van Roden dichterbij. 

De score werd nog opgevoerd want in de 32e minuut was het Indy, die uit een assist van Celena, 

de stand op 4-1 bracht. In de 38e minuut had HS88 nog een kans maar keepster Emma wist een 

doelpunt door goed keeperswerk te voorkomen. 

Hierna kwam HS88 er niet meer aan te pas en waren het Indy in de 42e en Nadia van Eijkelenborg 

in de 44e minuut die de stand op 6-1 brachten, wat tevens de eindstand zou worden. 

Een zeer verdiende overwinning, die met het benutten van de kansen in de eerste helft, zeker 

met dubbele cijfers nog hoger had kunnen uitvallen. 
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