
           3                                  3     

 

 

Peize, 12 september 2020 

 

Bekerwedstrijd Peize MO17-Roden MO17 

 

Vandaag de beslissende poulewedstrijd tussen de koplopers Peize MO17 en 

Roden MO17. 

Met een gelijke stand en een doelsaldo van +9 voor Peize en +8 voor Roden moest er 

vandaag dus gewonnen worden. 

Het was geen al te beste maar wel een spannende wedstrijd met kansen over en weer. 

Roden begon goed aan de wedstrijd, had iets meer overwicht in de eerste vijftien minuten, 

maar wist dit niet in goals uit te drukken. 

Er waren wel wat kansjes zoals in de 14e minuut maar de bal ging net naast het doel. 

Peize had het antwoord echter snel klaar want in de 16e minuut waren zij het die bijna 

op voorsprong kwamen maar ook deze kans werd niet verzilverd. 

In de 20e minuut een mooie aanval van Roden,via Noor, maar haar pass kwam net niet aan. 

Toch was het Roden die op voorsprong zou komen en wel in de 25e minuut door Daphne B. 0-1. 

Tien minuten later in de 35e minuut was de stand alweer gelijk. Door een toegekende strafschop, 

hierover waren de meningen verdeeld, kwam Peize op 1-1. 

Roden ging niet bij de pakken neerzitten en probeerde met wat afstandsschoten van Celena 

weer op voorsprong te komen, wat helaas nog niet lukte. 

In de 38e minuut was het dan toch raak. Het was Milou die doorbrak en er 1-2 van maakte wat 

tevens de ruststand zou zijn. 

Omdat Bonicia, de vaste keepster, niet aanwezig kon zijn en Charissa later in haar eigen 

team moest spelen, stond Nadia de tweede helft bij Roden in het doel. 

In de tweede helft kreeg Peize wat meer grip op de wedstrijd en de aanvalsters van 

Roden kwamen maar niet door de verdediging van Peize heen. 

Dat Peize tot scoren kwam en wel in de 12e minuut was op dat moment ook niet zo 

verwonderlijk, 2-2. Deze stand zou voor Roden niet genoeg zijn om door te gaan. 

Toch kwam Roden in de 30e minuut weer op voorsprong door een doelpunt van Celena. 

Deze goal werd door de scheidsrechter, volgens Celena, ten onrechte zijn afgekeurd. 

De keepster van Peize had volgens haar de bal nog niet klemvast, wat de lezing van de 

scheidsrechter zou zijn. 

Roden deed er een schepje bovenop en het was Suzan die in de 38e minuut gebruik 

maakte van enkele fouten in de verdediging van Peize en de stand op 2-3 bracht. 

Met nog zeven minuten te gaan moest Roden nog wel even vol aan de bak om deze stand 

over de streep te trekken. 

Echte grote kansen waren er voor Peize niet, tot dat ene moment. 

TIEN SECONDEN voor tijd sloeg de schrik om het hart bij zowel de speelsters als 

de meegereisde supporters. 

De bal lag bij een uitbraak plotseling tussen de palen bij Roden, 3-3. Direct hierna floot 

de scheidsrechter af en werd de doorgang naar de volgende ronde helaas afgesneden. 
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