Op een zonnige zaterdag middag werd er om 15:00 afgetrapt op het mooie kunstgras van
voetbalclub VV Roden.
Het was VV Roden jo19-1 - Appingedam jo19-1.
In de eerste vijf minuten was al snel duidelijk dat VV roden op zoek was naar de drie punten.
Al snel was het Yska Last met de 1-0. Even later volgde na een mooie actie van Jasper
Kobes de 2-0 deze keer een goal van de veel scorende spits Alexander.
Uit het niets was het dan toch Appingedam dat wat terug deed. Het werd na wat ongelukkig
verdedigen 2-1.
Roden was beter en had genoeg kansen. Helaas werden deze niet allemaal benut.
Vervolgens was het weer Jasper Kobes die een mooie assist gaf op een goal van Yska Last.
Een normale helft spelen duurt 45 minuten.
Deze scheidsrechter had er zin in en gooide er 8 minuten bij op. Uitgerekend was het de
53ste minuut waarin Corné Broertjes een hele domme overtreding maakte in zijn eigen
zestien meter. En zo gingen we met 3-2 de rust in.
Het vertrouwen bij Gydo Jagersma was zoals altijd weer uitermate positief. De
scheidsrechter fluit voor de 2de helft.
Na een mooie individuele actie was het de spits van Appingedam die nogmaals het net wist
te vinden. 3-3 vlak na rust.
De emoties liepen bij sommige spelers hoog op. De scheidsrechter had de wedstrijd niet in
controle. De goedspelende Jasper Kobes kon zichzelf niet inhouden en wist de tegenstander
na een duel even na te trappen. De scheidsrechter was hier snel bij en trok zijn rode kaart uit
zijn broek.
Met 10 man creëerde Roden toch nog een aantal kansen.
Een mooi moment om bij stil te zijn is de rentree van Jorick bakker. Na een lange blessure
stond hij weer op het voetbalveld.
In de laatste minuut had onze kopsterke spits Sten van Dijken een goeie kans om de bal in
te koppen maar het mocht niet baten. Appingedam haalde de bal van de lijn. 3-3 was de
eindstand van de wedstrijd.
Ik wil alle stiekeme fans die op een legale wijze toch nog aan het kijken waren bedanken. Tot
volgende week!

