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Roden, 26 oktober 2019 

 

Er had meer ingezeten voor Roden VR1 

 

Het team van Roden VR1 heeft vandaag de kans op een overwinning laten liggen. 

De wedstrijd begon niet zoals men gehoopt had, want na ongeveer een minuut stond 

het al 1-0 voor Buitenpost. 

Gelukkig was er nog tijd genoeg om dit recht te zetten en was de wedstrijd voor 

Roden na dit doelpunt pas echt begonnen. 

Zich daarvan wel bewust probeerde men het initiatief te nemen wat nog niet 

zo gemakkelijk zou zijn. Niet voor niets staat Buitenpost tweede op de ranglijst. 

De inzet werd al vrij snel beloond want het was Rianne die in de 7e minuut de 

stand weer gelijk trok, 1-1. 

De feestvreugde hierover was nauwelijks verstomd of Roden stond een minuut later 

in de 8e minuut al weer op achterstand, 1-2. Weer moest Roden in de achtervolging. 

Erger nog in de 14e minuut bracht Buitenpost de stand op 1-3 met een niet al te hard 

rolletje welke langs keepster Marion in het doel rolde. 

Nog voor de rust kreeg Roden de op dat moment verdiende aansluitingstreffer. 

Het was Karen die in de 39e minuut de stand op 2-3 bracht, wat tevens de ruststand 

zou worden. 

In het begin van de tweede helft verliep het spelbeeld zoals in de eerste helft. 

Halverwege de tweede helft kreeg Roden wat meer grip op de wedstrijd. De druk 

naar voren werd groter en kansen waren er voor Roden zeker. 

Het was echter Buitenpost die uit een counter in de 53e minuut wederom scoorde 

en daarmee de stand op 2-4 bracht. Alhoewel het niet gemakkelijk zou worden, was 

er nog tijd genoeg om er in eerste instantie nog een gelijkspel uit te halen. 

Die mogelijkheid was zeker aanwezig nadat Anna in de 63e minuut de stand op 3-4 

had gebracht. 

De kans hierop zou worden vergroot wanneer de scheidsrechter even later een van de 

speelsters van Buitenpost een rode kaart had gegeven wegens natrappen. 

Hij volstond echter met een waarschuwing. 

Toch werd het nog een spannende zevenentwintig minuten, met nog een grote kans voor 

Roden in de 72e minuut, maar het bleef echter bij 3-4 voor Buitenpost. 

Met een beetje geluk had er zeker meer ingezeten. 
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