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Zuidhorn, 23 maart 2022

Zuidhorn VR1 laat punten liggen tegen een fanatiek Roden VR1

Vandaag op papier een moeilijke uitwedstrijd tegen Zuidhorn VR1. Bij winst zou Zuidhorn een punt
achter koploper Marum op de tweede plaats komen te staan. Een avondwedstrijd, aardig wat 
publiek langs de lijn, en uiteindelijk als kijkspel een aantrekkelijke maar vooral spannende 
wedstrijd.
Vooraf gezien zou dit al geen gemakkelijke wedstrijd voor Roden worden maar door afwezigheid 
van een aantal speelsters werd het er niet makkelijker op.
De laatste zin in mijn vorig verslag was: “Met inzet en passie valt echter veel te behalen” en dat was
zeker deze avond het geval. 
Zuidhorn begon zoals verwacht voortvarend aan de wedstrijd had  meer balbezit en het werd in de 
5e minuut al bijna 1-0. 
Roden had moeite om het spel naar zich toe te trekken maar wist ondanks de intenties van Zuidhorn
de boel achterin dicht te houden. In de 25e minuut mochten de vrouwen van Roden echter wel hun 
handen dichtknijpen aangezien de bal op de lat achter keepster Emma viel in plaats van in het doel. .
Roden probeerde onder de druk van Zuidhorn uit te komen en dat lukte bij een uitval in de 29e 
minuut via Britt. Deze aktie leverde echter geen goal op voor Roden. In de 38e minuut weer een 
grote kans voor Zuidhorn. Het was aan keepster Emma te danken dat er niet werd gescoord en de 
stand nog steeds 0-0 stond. Dit was haar laatste aktie want inmiddels was keepster Chantal 
gearriveerd die nu dus weer in de goal stond. Ruststand 0-0.
Na de rust vrijwel hetzelfde beeld als in de 1e helft. Een sterker Zuidhorn met een fanatiek spelend 
Roden die zelf geen grote kansen kreeg, maar ook niets weggaf. 
Ook keepster Chantal wist, vooral bij lastige indraaiende corners van Zuidhorn, haar doel tot nu toe 
schoon te houden. In de 67e minuut mocht Roden echter van geluk spreken dat een schot niet in het 
doel maar tegen de paal belandde en stond er nog steeds 0-0 op het electronisch scorebord. 
Zuidhorn probeerde er van alles aan om toch nog de drie punten in eigen huis te houden maar het 
lukte hun maar niet om de bal in het doel van Roden  te krijgen.
Met wat geluk had het in de 89e minuut zelfs nog 0-1 kunnen worden. Celena brak aan de 
linkerkant door, gaf een strakke voorzet, maar tot een doelpunt kwam het helaas niet. Na nog wat 
blessuretijd te hebben gespeeld floot de scheidsrechter af. Eindstand 0-0 Na de wedstrijd hoorde ik 
Karin zeggen een “gestolen” punt. Dat mag dan wel zo zijn gezien het spelbeeld, maar geen mens 
van Rodenzijde die daar om maalt,ook Karin zeker niet. Uiteindelijk was dit punt ook dik verdiend 
op basis van inzet en strijd. Op voetbal.nl kun je na elke wedstrijd aangeven welke spelers in 
aanmerking komen voor Player of the Match. 
Vandaag waren alle speelsters van Roden VR1, inclusief de wissels voor mij “Player of the Match”.
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