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Roden,10 december 2022 

Verslag wedstrijd Roden VR1 tegen Zuidhorn VR1 

Vandaag de laatste wedstrijd voor de winterstop en wel tegen het altijd lastige Zuidhorn. Op zich 
best een aantrekkelijke wedstijd met twee ploegen die er deze middag wel wat van wilden maken. 
Het eerste wapenfeit kwam van Zuidhorn die in de 11e minuut al de mogelijkheid had om de score 
te openen, wat gelukkig voor Roden niet lukte. Ook Roden kwam nadien wel in de buurt van het 
doel van Zuidhorn maar echte uitgespeelde kansen waren er nog niet. De eerste grote kans voor 
Roden was er in de 34e minuut en wel voor Nadia maar ook deze werd niet verzilverd. Zowel 
Zuidhorn als Roden gaven geen krimp en grote kansen waren er ook niet meer voor de rust. 
Ruststand 0-0.
De tweede helft was vrijwel een kopie van de eerste helft. Beide teams deden er alles aan om op 
voorsprong te komen maar echte grote kansen, tot aan de 20e minuut, waren er niet echt.
Toen mocht Roden van geluk spreken dat Celena de bal nog net voor de doellijn kon wegwerken 
anders had het 0-1 voor onze gasten uit Zuidhorn gestaan.
Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Roden wat meer grip op de wedstrijd maar ook Zuidhorn liet 
nog van zich horen. Dat leverde zowaar twee grote kansen op en wel in de 80e minuut (Roden) en 
in de 85e minuut (Zuidhorn) die echter niets opleverden. Met nog vier minuten te spelen gebeurde 
er nog van alles. Eerst was het Roden die in de 86e minuut had moeten scoren. Het was echter 
keepster Lotte van Zuidhorn die dit nog net wist te voorkomen en bleef het dus nog steeds 0-0. 
Waar niemand langs de lijn nog rekening mee had gehouden was het feit dat Zuidhorn in de laatste 
minuut van de wedstrijd nog zou scoren en daarmee de drie punten mee naar huis zou nemen. Sneu 
voor de vrouwen van Roden. Was de bal er vier minuten voor tijd wel ingegaan dan waren 
vermoedelijk de drie punten in Roden gebleven. 
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