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Hoogezand, 10 oktober 2020 

 

 

Roden MO19 wint ook zijn tweede wedstrijd 

 

Ondanks het coronagebeuren waarbij er geen toeschouwers aanwezig mochten zijn, behalve de 

chauffeurs van de uitspelende ploeg, is het toch gelukt om een verslag van deze wedstrijd te 

maken doordat Karin als verslaggeefster “Langs de Lijn” de ontwikkelingen tijdens de wedstrijd 

naar mij via de app stuurde. 

Vandaag een uitwedstrijd voor Roden MO19 en wel bij HS88 in Hoogezand. 

Met precies 11 speelsters, dus zonder wissels, moest deze klus geklaard worden. 

Iedereen moest dus vol aan de bak volgens Karin. 

In het begin was het nog wat rommelig maar in de 29e minuut was het toch Roden die op 

voorsprong kwam. 

Een onderschepte bal door Vera, in de buurt van de 16 meter, werd door haar naar 

Indy gespeeld die hier wel raad mee wist, 0-1. 

Niet lang daarna en wel in de 33e minuut was het Indy die de bal teruglegde op Nadia, die 

met een afstandsschot de stand op 0-2 bracht. 

HS88 was zeker nog niet verslagen want twee minuten later waren zij het die bijna tot scoren   

kwamen, maar keepster Julia wist dit echter te voorkomen. 

Ruststand derhalve 0-2. 

Met in de tweede helft Celena als keepster op het doel was het nu zaak de voorsprong over de 

streep te trekken of de score uit te breiden. Ook nu weer een rommelig begin en Roden kreeg het 

moeilijk, maar wist de stand nog steeds op 0-2 te houden. 

Omstreeks de 35e minuut kreeg HS88 echter hun eerste grote kans. Celena wist in eerste instantie 

een doelpunt te voorkomen maar uit de rebound kreeg een van de speelsters van HS88 de bal in 

haar voeten maar schoot echter op de paal. 

Roden hield met zijn elven stand en kreeg in de loop van de wedstrijd zelf ook nog enkele grote 

kansen. 

Het was eerst Emerique die in de 43e minuut een enorme kans kreeg om de stand op 0-3 te 

brengen maar zij raakte de bal echter volledig verkeerd. 

Twee minuten later was het Nikita die ondanks het geplaatste schot in de hoek haar kans zag 

verdampen door goed keeperswerk van de keepster van HS88. 

Even later floot de scheidsrechter en kon Roden met een 0-2 overwinning weer huiswaarts keren. 

Roden MO19 heeft wel eens betere wedstrijden gespeeld maar de drie punten zijn binnen en in de 

competitie nog steeds ongeslagen. 
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