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Grootegast, 13 november 2021
Verslag: FC Grootegast MO17-1 tegen Roden MO17-1
Het is Roden M017 helaas niet gelukt om met een overwinning of gelijkspel huiswaarts te keren.
Achteraf gezien was minimaal een punt zeker verdiend geweest en misschien zelfs wel meer.
Roden, met diverse invalsters, begon eerst nog afwachtend aan de wedstrijd maar kreeg uiteindelijk
een verdiende voorsprong in de 11e minuut door Djoy. Tot verbazing van iedereen die Roden een
warm hart toedraagt werd de goal door de scheidsrechter wegens buitenspel afgekeurd en bleef het
dus 0-0. Eerder al had Roden in de 7e minuut op voorsprong kunnen komen wanneer de
scheidsrechter de bal op de stip had gelegd wegens hands van een van de speelsters van FC
Grootegast in het strafschopgebied. Zij gaf hem echter niet en zo bleef het nog steeds 0-0. Zoals zo
vaak in de voetballerij valt dan plotseling een doelpunt aan de anderen kant. Ook hier was dat het
geval en wel in de 12e minuut dat FC Grootegast op voorsprong kwam, 1-0.
Roden probeerde er alles aan te doen om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken maar het
lukte maar niet de bal tussen de palen te krijgen. Bijna werd het zelfs nog 2-0 in de 22e minuut voor
FC Grootegast maar het afstandsschot ging voor Roden gelukkig niet in maar net naast het doel.
Ruststand 1-0.
Met diverse veranderingen in de opstelling begon Roden aan een inhaalrace en was het in de 4e
minuut bijna raak door Celena die met een mooie schijnbeweging langs de verdedigster van FC
Grootegast glipte maar haar schot ging net naast het doel. Ook FC Grootegast deed er alles aan om
de score te verhogen en het was in de 10e minuut dat keepster Luna met een uitstekende redding de
2-0 voorsprong nog net kon voorkomen. Roden kreeg nadien meer en meer de overhand en dat
werd bijna in de 12e minuut beloond ware het niet dat de bal wederom net naast het doel in plaats
van in het doel ging. Drie minuten later in de 15e minuut was het Isa Sloterwijk die een grote kans
kreeg om Roden op gelijke hoogte te brengen, maar ook deze poging mislukte.
De wedstrijd op zich bleef spannend tot het einde toe en beide ploegen kregen nog wat kansen om
tot scoren te komen. In een alles of niets poging was het in de 46e minuut bijna raak. Uit een strak
genomen corner kopte Daphne helaas de bal op de lat en bleef het dus nog steeds 1-0. Volgens de
speelsters van Roden zou bij de terugkomende bal van de lat hands zijn gemaakt door een van de
speelsters van FC Grootegast. Ook hier was de scheidsrechter geenszins van plan de bal op de stip
te leggen en bleef het 1-0 wat tevens de einduitslag zou zijn. Roden had zeker meer verdiend maar
niet altijd heb je het in eigen hand en ben je afhankelijk van scheidsrechterlijke beslissingen. Wat
het laatste betreft zit het soms mee en soms zit het tegen, het laatste was zeker hier het geval. Het
team MO17 kun je echter niets verwijten, men heeft er alles aan gedaan om een beter resultaat te
behalen.
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