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Roden, 15 augustus 2020 

                  

Roden VR1 verliest nipt van ACV VR2 uit Assen 

 

In een niet onaantrekkelijke wedstrijd hebben de vrouwen van Roden hun oefenwedstrijd tegen 

ACV-2 met 1-2 verloren. 

In de eerste twinitg minuten was het nog aftasten en ging de wedstrijd gelijk op met wat kansjes 

voor beide partijen. 

Na genoemde twintig minuten namen de vrouwen van ACV het initiatief enigszins over en 

kregen daardoor wat meer grip op de wedstrijd. 

Roden probeerde met veel inzet dit te voorkomen, maar het was toch ACV die scoorde en wel 

in de 23e minuut, 0-1. 

De vrouwen van Roden gingen echter niet bij de pakken neerzitten en probeerden de draad 

weer op te pakken. 

Wel was het uitkijken geblazen en dat bleek ook wel. Met een uitstekende redding wist de 

keepster van Roden  de 0-2 te voorkomen. 

Ruststand derhalve 0-1. 

Na de rust ongeveer hetzelfde beeld als in de eerste helft maar Roden kreeg halverwege deze 

tweede helft wat meer kansjes. 

Was het eerst in de 14e minuut Marieke die een grote kans kreeg, zes minuten later in de 20e 

minuut lukte het Celena net niet de bal tussen de palen te schieten. 

Zoals zo vaak in de voetballerij komen de goals dan wel aan de andere kant. 

Dat was ook hier het geval. 

Met een mooi afstandsschot bracht een speelster van ACV de stand in de 35e minuut op 0-2. 

De vrouwen van Roden gaven echter niet op probeerden er alles aan te doen om een 

aansluitingstreffer te krijgen. Dat lukte in de 40e minuut door goed doorzetten van Rianne 1-2. 

Met nog vijf minuten te gaan was de spanning weer terug en kreeg Roden ook nog wel wat  

mogelijkheden om er alsnog een gelijkspel uit te halen, o.a uit drie corners achter elkaar. 

Het bleef echter bij 1-2. 

Op basis van de gehele wedstrijd wel een verdiende overwinning van ACV. 
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