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Verslag wedstrijd Hardegarijp VR1 tegen Roden VR1                                     

Het is Roden VR1 vandaag niet gelukt om in de laatste uitwedstrijd van dit seizoen ėėn of drie 
punten mee naar Roden te nemen. In een aantrekkelijke wedstrijd onder zonnige omstandigheden, 
waar ook de speelsters nog aan moesten wennen, werd het in de 88e minuut uiteindelijk toch nog
1-0 voor de thuisclub. In het begin van de wedstrijd was het nog even aftasten voor beide ploegen 
alhoewel Roden van geluk mocht spreken dat Hardegarijp niet al in de 1e minuut op voorsprong 
kwam. Tien minuten later was het wederom Hardegarijp die van zich liet spreken maar ook deze 
kans werd niet benut. Voorlopig was dit dan ook even het laatste wapenfeit van Hardegarijp want 
het was Roden die inmiddels meer grip op de wedstrijd had gekregen. Niet alleen dat, maar Roden  
had zelfs in de 16e minuut de leiding kunnen en moeten nemen als Rianne, die alleen op de keepster
van Hardegarijp afging, deze kans had afgemaakt. Na een drinkpauze halverwege de eerste helft, in 
verband met de warmte, ging men weer verder met de wedstrijd. Beide teams deden er alles aan om 
de 0-0 stand van het electronisch scorebord te krijgen maar dat lukte voorlopig, ondanks wat kansen
over en weer, nog niet. Ruststand 0-0
Na de de rust kwam Hardegarijp goed uit de startblokken en was het aan keepster Laura te danken 
dat het na twintig minuten spelen nog steeds 0-0 stond. In de 10e, 14e en 20e minuut wist zij met 
drie uitstekende reddingen te voorkomen dat Hardegarijp op een 1-0 voorsprong zou komen. De 
vrouwen van Roden, inmiddels gewaarschuwd, deden er alles aan om minimaal er een gelijkspel uit
te halen of stiekum misschien wel de drie punten mee naar huis te nemen. Beide doelen gingen 
helaas in rook op want het was Hardegarijp die twee minuten voor tijd toch nog wist te scoren en 
daarmee de stand op 1-0 bracht. Roden probeerde in de laatste twee minuten om er nog een 
gelijkspel uit te slepen maar dat lukte gezien de speeltijd niet meer. Sneu voor de vrouwen van 
Roden zeker gezien het spelbeeld en de grote kans in de eerste helft die niet werd afgemaakt. Op 
basis van de tweede helft, zie de drie reddingen van keepster Laura, kan men ook zeggen dat de 
tussenstand daardoor nog lang op 0-0 is blijven staan. Nog twee thuiswedstrijden te gaan en het 
seizoen zit er weer op. Het zou een mooie afsluiting zijn, als met twee overwinningen, de zes 
punten dan in Roden blijven.
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