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Roden, 30 april 2022

Verslag wedstrijd Roden VR1 tegen Zuidhorn VR1

In een voor het publiek langs de lijn beslist geen onaantrekkelijke wedstrijd heeft deze voor Roden 
uiteindelijk geen punten opgeleverd. Beide ploegen gingen vanaf het begin voor de drie punten 
maar helaas voor Roden zou het, zoals gezegd, Zuidhorn zijn die na het laatste fluitsignaal de drie 
punten mee naar huis zou nemen. De eerste echte kans was echter voor Roden na 10 minuten, uit 
een counter, maar dat leverde geen doelpunt op. Even later was het Zuidhorn die in de buurt van 
keepster Chantal kwam maar ook daar werd niet gescoord. De volgende aanval van Rodenzijde in 
de 14e minuut was een uitstekende aanval, die zelfs door coach Gydo van Roden met applaus 
begroet, maar tot een doelpunt kwam het echter niet. Ook Zuidhorn kreeg wel wat mogelijkheden 
maar ook zij wisten tot nu toe deze niet in een doelpunt om te zetten. Dat er met volle inzet door 
beide partijen werd gestreden bleek wel uit het feit dat Marlon, de verzorgster van Roden, in de 
eerste helft al een aantal keren moest opdraven. Niet dat het een harde wedstrijd was, dat zou de 
goed leidende scheidsrechter van dienst, ook zeker niet toelaten. In de 17e minuut pech voor Roden 
aangezien keepster Chantal helaas het veld met een blessure moest verlaten. Zeker een aderlating 
voor Roden maar met Laura nu in de goal mag Roden zeker niet klagen. Na dertig minuten te 
hebben gespeeld was het Zuidhorn die op voorsprong kwam. Met een beetje geluk kwam de bal bij 
een speelster van Zuidhorn terecht, die met een afstandsschot, de bal over keepster Laura heen in 
het doel schoot, 0-1. Na dit doelpunt probeerde Roden de draad weer op te pakken maar het lukte 
maar niet om zelf ook tot scoren te komen. Twee minuten later had Roden al het geluk van de 
wereld dat een speelster van Zuidhorn, vrij voor keepster Laura, de bal naast het doel schoot in 
plaats van erin. In de 40e minuut mocht Roden nogmaals van geluk spreken dat een foutje van 
keepster Laura niet door Zuidhorn werd afgestraft. Voor een leeg doel werd gelukkig voor Roden de
bal naast geschoten en bleef het nog steeds 0-1. Het zat Roden ook niet mee want even later ging 
een  afstandsschot van Rowan in de 42e minuut er net niet in.  Rust, 0-1.
De tweede helft was vrijwel een kopie van de eerste helft. Beide ploegen gingen voor de winst en 
kregen ook nog wel kansen om een wijziging in de stand te brengen. In de 20e minuut was het 
Zuidhorn die bijna scoorde en in de 35e minuut mocht Roden wederom niet klagen want ook hier, 
vrij voor het doel, schoot een speelster van Zuidhorn de bal over het doel. In de 46e minuut had 
Emerique zichzelf onsterfelijk kunnen maken wanneer haar schot wel in het doel van Zuidhorn was 
beland en de uitslag waarschijnlijk 1-1 zou zijn geweest. Het bleef echter 0-1, waar een gelijkspel 
zeker op zijn plaats was geweest.
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