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Surhuisterveen, 20 november 2021

Verslag: 't Fean'58 VR1 tegen Roden VR1

Na een weekje rust vandaag de uitwedstrijd tegen het niet te onderschatten 't Fean'58, de enige 
ploeg die van medekoploper Zuidhorn had gewonnen. Een belangrijke wedstrijd want bij winst zou 
de winnaar kunnen aanhaken bij de bovenste ploegen op de ranglijst. Er zijn echter van die dagen 
dat de wil er wel is het niet lukt en het ook niet meezit. Dat was vandaag bij Roden ook enigszins 
het geval. Enigszins want Roden heeft deze nederlaag op basis van het spelbeeld ook wel aan 
zichzelf te danken. De wedstrijd was nog maar ongeveer vijf minuten oud en Roden stond  al met 1-
0 achter. Een inschattingsfout van Marion werd door een speelster van 't Fean'58 genadeloos 
afgestraft. Gelukkig was er nog tijd genoeg om de schade te herstellen en de eerste mogelijkheid 
kwam er voor Roden al in de tiende minuut. Uit een counter kreeg Rowan de bal, ging alleen op de 
keepster af, en rondde deze kans keurig af, 1-1. De wedstrijd was weer volledig open en zowel 
Roden als 't Fean'58 kregen enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Het was Roden die 
in de 35e minuut de grootste kans kreeg en wel door Rianne die alleen op de keepster afging maar 
helaas voor haar en Roden ging de bal er niet in. 
In de 44e minuut was het echter wel raak voor 't Fean'58. Door een foutieve terugspeelbal van 
Maud, die zoals het eerst leek nog kon worden gecorrigeerd door Celena, werd ook door 
laatstgenoemde niet goed verwerkt. Een speelster van 't Fean'58 was er als de kippen bij en bracht 
de stand op 2-1 wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust zou je verwachten dat Roden de mouwen zou opstroken om in ieder geval alles in het 
werk te stellen om de stand nog gelijk te trekken. Het tegendeel was echter waar want het was 't 
Fean'58 die feller uit de kleedkamer kwam en in de 48e minuut een grote kans kreeg om de 
voorsprong te vergroten maar deze gelukkig voor Roden niet benutte. Naarmate de wedstrijd 
vorderde werd het er bij Roden niet beter op. Passes kwamen niet meer aan, het werd  rommeliger 
en  men kreeg minder grip op de wedstrijd.'t Fean'58 daarentegen werd halverwege de tweede helft 
sterker en Roden ging al minder spelen. Dat bleek ook wel want 't Fean'58  kreeg in de 57e minuut 
een dot van een kans maar het was keepster Chantal die met een uitstekende redding een doelpunt 
wist te voorkomen.. Wat Roden ook probeerde men kwam er nauwelijks meer aan te pas ondanks 
alle goede bedoelingen en mocht zelfs van geluk spreken dat 't Fean'58 in de 77e minuut de stand 
niet op 3-1 bracht. Toch had Roden nog een grote kans op de gelijkmaker en wel in de 80e minuut. 
Uit een voorzet van links ging de bal vlak voor het doel van 't Fean'58 langs maar net onbereikbaar 
voor enkele speelsters van Roden om deze af te ronden. In de 92e minuut mocht Roden nog van 
geluk spreken dat het niet 3-1 werd want de paal bracht redding en bleef het dus 2-1. 
Uiteindelijk gezien het spelbeeld over de gehele wedstrijd wel een terechte overwinning voor 't 
Fean'58.
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