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JA1 en MA1 naar Super A! 

Voor het eerst in de geschiedenis van Roomburg mochten drie jeugdteams play-offs spelen, 

voor een plek in de felbegeerde landelijke poule Super A/B. Zowel JA1 als MA1 speelden 

zaterdag 13 oktober play-offs voor Super A in Schiedam. JB1 speelde voor een plekje in de 

Super B op Klein Zwitserland. JA1 en MA1 wisten zich na een zinderend overwinning te 

plaatsen en kijken uit naar een mooi jaar in de Super A. JB1 werd nipt uitgeschakeld.  

Onder toeziend oog en luid gejuich van een 

grote schare supporters uit Leiden wonnen 

JA1 en MA1 hun eerste wedstrijd met 2-1, 

nadat ze aanvankelijk op achterstand 

kwamen. MA1 kwam sterk terug tegen 

Barendrecht door eerst een strafbal en 

daarna een strafcorner te benutten. Ook JA1 

liet zich door Forescate de Leidse kaas niet 

van het brood eten, door eerst uit een aanval 

en vervolgens uit een strafcorner te scoren.  

 

Na een zonnige lunch won JA1 over-

tuigend met 1-0 van Leonidas, en gezien 

de vermoeidheid ook zeker op karakter. 

Winnen van Rotterdam zat er voor MA1 

niet in, maar een mooie wedstrijd was het 

wel. 

Ook JB1 speelde de eerste wedstrijd tegen 

Leonidas. De mannen hadden te kampen 

met zenuwen en verloren nipt met 1-0. Om 

het nog te kunnen halen was winst op LOHC noodzakelijk. Er werd dit keer veel beter 

gehockeyd en na een achter-

stand van 1-0 werd de gelijk-

maker gescoord, maar deze 

werd helaas afgekeurd. Er 

volgde een tweede doelpunt 

voor LOHC en daarmee was 

het gedaan. Toch was het ook 

voor hen een geweldige dag. 

De ervaring van het spelen van 

play-offs, met de daarbij horende spanning, wordt meegenomen naar volgend jaar! 

 

JA1 en MA1 kijken uit naar een mooi jaar in de Super A! Wees welkom langs de 

lijn op alle zaterdagen om 14.15 uur. 
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