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Leek, 20 april 2022       
                                        
Verslag: ST TLC/Nieuw Roden VR1 tegen Roden VR2
Vandaag de inhaalwedstrijd in Leek tegen ST TLC/Nieuw Roden VR1. Had men de thuiswedstrijd 
nog maar nipt met 2-3 verloren, nu werd het een 8-2 nederlaag. Toch zijn er verzachtende om-
standigheden voor deze nederlaag. Met het uitvallen van een speelster en keepster tijdens de 
wedstrijd, moest men uiteindelijk met tien vrouwen verder spelen, wat het er ook niet makkelijker 
op maakte. Roden had vanaf het begin al moeite om grip op de wedstrijd te krijgen. En in de 8e 
minuut van de wedstrijd mocht Roden al van geluk spreken dat de bal over het doel ging in plaats 
van erin.Vier minuten later was het toch raak. Keepster Emma kon in eerste instantie nog een 
doelpunt voorkomen maar uit de rebound ging de bal er helaas toch nog in, 1-0. Roden ging echter 
niet bij de pakken neerzitten en men deed er alles aan om zelf ook tot scoren te komen. Toch was 
het ook oppassen voor de counters en dat bleek ook wel want in de 20e minuut was het gelukkig 
keepster Emma die  met een uiterste krachtsinspanning nog net een doelpunt wist te voorkomen. 
Roden was inmiddels ook al een paar keer bij het doel van de tegenstander geweest maar echte 
grote kansen waren er niet of het moest een afstandsschot van Celena zijn. ST TLC/Nieuw Roden 
had toch wel wat snelle vrouwen voorin lopen en dat resulteerde dan ook in een doelpunt in de 23e 
minuut, 2-0.Vijf minuten later zou het nog vervelender worden voor het team van Roden. Na een 
botsing tussen Emma en een speelster van de tegenpartij moest eerstgenoemde helaas geblesseerd 
het veld verlaten. Aangezien er geen reservekeepster was, nam speelster Lotte ten Brink deze taak 
op zich. Zij kreeg direct al een leuk klusje, want in de 35e minuut werd er een terechte strafschop 
gegeven, die ook werd benut, 3-0. Twee minuten later was het weer raak. Een uittrap van de 
keepster van Roden kwam precies in de voeten van een tegenstander terecht die er wel raad mee 
wist, 4-0.  De tweede helft, met Lotte weer in het veld en Badria nu als keepster begon Roden beter 
aan de wedstrijd dan waar men voor de rust mee was geeindigd. In de 8e minuut was het Indy die 
de stand op 4-1 bracht. Het leek erop dat Roden iets meer grip op de wedstrijd kreeg maar echte 
kansen waren er nog niet. Erger nog want het was even later aan keepster Badria te danken dat het 
nog 4-1 bleef.  Toch wist ST TLC/ Nieuw Roden de score nog uit te breiden en wel in de 25e 
minuut, na een foutje van de keepster, 5-1. Even later werd het in de 27e minuut zelfs 6-1 nu na een 
fout in de verdediging van Roden. Inmiddels speelde Roden nog maar met tien man en het was dan 
ook niet verwonderlijk dat ST TLC/Nieuw Roden de score nog kon opvoeren. Dat gebeurde dan 
ook in de 30e minuut 7-1 en in de 40e minuut 8-1. Het zat Roden ook niet mee dat even later een 
schot van Indy Bosscher in de 43e minuut op de paal belandde. Toch had  Roden het laatste woord 
en wel door Lotte ten Brink die in de  44e minuut de stand op 8-2 bracht wat tevens de einduitslag 
zou zijn. Het team van Roden valt echter niets te verwijten en zeker niet over de inzet van alle 
speelsters en gelegenheidskeepsters. De pech dat keepster Emma uitviel en Roden ook nog eens de 
wedstrijd moest eindigen met tien man, terwijl de tegenpartij constant kon doorwisselen, heeft zeker
invloed gehad op de uitslag van deze wedstrijd.                                                                
                                                                                                                    R.M.Vonk



                                                                                                               

 en moest 


