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Groningen, 11.04.2022

Roden VR1 pakt punt bij koploper Oranje Nassau VR4

Vandaag de inhaalwedstrijd uit bij Oranje Nassau, de koploper op dit moment. Op papier dus geen 
gemakkelijke wedstrijd maar was het niet Roden die ongeveer drie weken geleden bij de toenmalige
koploper Zuidhorn ook een zwaarbevochten punt haalde? Het werd voor de toeschouwers aan de 
zijlijn een mooie, spannende wedstrijd. In de eerste minuten van de wedstrijd was het nog even 
aftasten en werden nog niet altijd de juiste beslissingen genomen. Niet voor niets moest coach Karin
in het begin nog langs de lijn aanwijzigingen geven. Beide ploegen gingen echter voor de winst en 
dat was het aanzien van deze wedstrijd zeker waard. Echte grote kansen waren er aan het begin van 
de wedstrijd voor zowel Roden als Oranje Nassau nog niet. In de 10e minuut van de wedstrijd had 
de scheidsrechter een rode kaart, maar minstens een gele kaart, moeten trekken voor de overtreding 
van achteren op een van de speelsters van Roden. Tot verbazing van iedereen met een Rodenhart 
langs de lijn gaf hij niets. Zowel Roden als Oranje Nassau deden er alles aan om op voorsprong te 
komen. Afgezien van enkele afstandsschoten, die voor beide keepers geen problemen opleverden, 
zijn er tot aan de 42e minuut ook geen echte grote kansen geweest. Die kwam er wel een minuut 
later in de 43e minuut voor Oranje Nassau. Roden mocht toen van geluk spreken dat een speelster 
van Oranje Nassau de bal hoog over het doel schoot in plaats van in het vrijwel leeg doel. Het bleef 
dus 0-0, wat tevens de ruststand zou zijn.
De tweede helft was ook zeker het aanzien waard. Roden kreeg iets meer grip op de wedstrijd maar 
het was wel oppassen geblazen, ook Oranje Nassau bleef de aanval zoeken. Het bleef spannend tot 
het einde want beide ploegen bleven gaan voor de winst. In de 40e minuut kreeg Oranje Nassau 
plotseling de kans om de score te openen maar het was keepster Chantal die dit met een goede 
redding wist te voorkomen. Drie minuten voor tijd moest Maud, op verzoek van de scheidsrechter, 
het veld verlaten. Hij vond het op dat moment niet meer verantwoord haar nog door te laten spelen 
i.v.m een blessure. Met nog 3 minuten te spelen was het nu zaak om in ieder geval deze 0-0 mee 
naar Roden te nemen wat op zich een prachtig resultaat zou zijn. Met wat geluk had Roden zelfs 
nog drie punten mee naar huis kunnen nemen. Celena brak in de 44e minuut over rechts door, nadat 
ze drie speelsters van Oranje Nassau had gepasseerd.Haar voorzet kon helaas niet worden omgezet 
in een doelpunt en bleef het 0-0, wat tevens de einduitslag zou zijn. Over de gehele wedstrijd gezien
op basis van het spel en inzet van beide teams een terechte uitslag. Werd het het bij Zuidhorn uit 
nog een gestolen punt genoemd, dat was bij deze wedstrijd zeker niet het geval. Vanuit deze kant 
nog sterkte toegewenst aan Maud, zeker ook namens de meegereisde supporters en hopen haar snel 
weer gezond en wel terug te zien. 
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