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Verslag wedstrijd: Noordpool U.F.C. MO17-Roden MO17
Vandaag een uitwedstrijd bij Noordpool U.H.F. Eenmaal aangekomen in Uithuizen leek het wel of
we niet bij maar op de Noordpool waren aangekomen. Regen, stormachtige wind en zelfs hagelbuien voor en tijdens de wedstrijd. Het was zeker niet makkelijk voetballen onder deze weersomstandigheden, maar dat gold voor beide teams. Ondanks een wat gehavend team, waarbij ook nog
twee veldspeelsters als keepsters moesten opdraven, werd de klus geklaard en ging men uiteindelijk
na het eindsignaal met een dik verdiende overwinning van 1-11 weer richting Roden. Met een
sterke tegenwind en met gelegenheidskeepster Isa Sloterwijk in de goal begon MO17 goed aan de
wedstrijd. Het was nog even wennen aan de weersomstandigheden maar toch werd het al vrij snel
0-1 voor Roden en wel in de 8e minuut door Isa Rellum. Roden ging door en vijf minuten later
stond het al 0-2 en wel door Renée Pruim, na een mooie pass van Milou Laning. Noordpool had tot
nu toe vrijwel niets in te brengen en keepster Isa moest pas in aktie komen bij een uitval van
Noordpool in de 20e minuut. Vijf minuten later mocht Roden van geluk spreken want in de 25e
minuut had het zo maar 1-2 kunnen staan, ware het niet dat de paal redding bracht en bleef het 0-2
wat tevens de ruststand zou zijn. Na de rust ging Roden, nu met Milou Laning in de goal, verder
met waar ze gebleven waren maar nu met de wind in de rug.
In de 12e minuut werd er weer gescoord en wel door Suzan Hut voorafgegaan door een mooie
combinatie tussen Renée Pruim en Daphne van Putten, 0-3. Roden kreeg de smaak te pakken want
twee minuten later in de 14e minuut stond het al 0-4 door een doelpunt van Noor Udink. Noordpool
was volledig van slag en kon op wat speldenprikjes na geen vuist maken. Roden echter wilde graag
het doelsaldo opvijzelen, gezien het doelsaldo bij NEC, en dat lukte. Het was eerst Suzan Hut, die
vanaf rechts de bal van Renée Pruim kreeg aangespeeld, die in de 16e minuut scoorde en daarmee
de stand op 0-5 bracht.Twee minuten later in de 18e minuut was het Noor Udink die de bal door de
benen van de keepster van Noordpool schoot en er 0-6 van maakte. Noordpool kwam nauwelijks
meer op de helft van Roden en het was ook niet zo verwonderlijk dat de score voor Roden nog
verder zou oplopen. Dat gebeurde dan ook in de 20e minuut. Het was Suzan Hut die de bal uit een
corner rechtstreeks in het doel schoot, 0-7. Inmiddels was het weer gaan hagelen en waaide het ook
weer harder. De meiden van MO17 trokken zich hier niets van aan en dat bleek ook wel want in de
25e minuut was het Noor Udink die uit een rebound, na een schot van Jessie Giezen, de stand op 08 bracht. Niet lang daarna en wel in de 26e minuut was het al weer raak. Een mooie aanval over
links via Noor Uddink werd door Suzan Hut keurig afgerond, 0-9. Plotseling uit het niets kreeg
Roden, jammer genoeg, toch nog een tegengoal in de 28e minuut 1-9. Roden was hier echter niet
van onder de indruk want even later in de 31e minuut was het Daphne van Putten, die na een mooie
aanval via Noor Udink en Jessie Giezen deze keurig afrondde, 1-10. Na nog een poging van
Noordpool, wat niets opleverde,was het echter Roden die het laatste woord had. Uit een strak
genomen hoekschop door Celena Stuitje was het Lieke Spaan die in de 36e minuut de stand op 1-11
bracht wat tevens de einduitslag zou zijn.
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