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Surhuisterveen, 08.10.2022

Verslag: 't Fean'58 VR1 tegen Roden VR1

Het is Roden niet gelukt een of meer punten uit Surhuisterveen mee naar huis te nemen. Vooral in 
het begin van de eerste helft begonnen de vrouwen van Roden niet al te best aan de wedstrijd en 
liep men na 15 minuten al achter de feiten aan. In de vijfde minuut al de eerste waarschuwing door 
't Fean'58 die gelukkig voor Roden nog niet werd omgezet in een doelpunt. Niet veel later en wel in 
de 15e minuut was het wel raak, 1-0 voor 't Fean'58. Pas na deze voorsprong werd Roden wakker en
kreeg men ook wat meer grip op de wedstrijd. De eerste mogelijkheid was in de 18e minuut voor 
Lotte maar haar schot ging naast in plaats van in het doel. Niet dat 't Fean'58 geen mogelijkheden 
meer kreeg om de score te verhogen maar ook zij slaagden er niet in om de stand eventueel op 2-0 
te brengen. Afgezien had Roden altijd nog keepster Chantal die weer goed stond te keepen.
In de 29e minuut kreeg Roden een grote kans om op gelijke hoogte te komen. Het was Rianne die 
alleen op de keepster van 't Fean'58 afging maar deze kans echter niet wist af te ronden en bleef het 
dus 1-0 wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust pakte Roden de draad weer op en bleef men proberen de aansluitingstreffer te maken. 
Dit had zo maar kunnen gebeuren als het schot van Marion in de 21e minuut, in het doel, in plaats 
van over het doel was gegaan. Alhoewel bij beide teams niet alles vlekkeloos verliep, werd het voor
de supporters van zowel t Fean'58 als van Roden een spannende tweede helft.
Roden ging minimaal voor de gelijkmaker en 't Fean'58 voor de 2-0. Dat laatste zou op basis van de
tweede helft echter teveel van het goede zijn geweest. Acht minuten voor tijd kreeg Roden nog een 
grote kans op de gelijkmaker. 
Het was Maud die zich onsterfelijk had kunnen maken maar ook zij wist deze laatste kans voor 
Roden niet te benutten en bleef het dus 1-0 voor 't Fean'58.
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