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Roden 29 augustus 2020 

 

Bekerwedstrijd Roden VR1 tegen Asser Boys VR1 

tot de laatste minuut spannend. 

 

Ook voor Roden VR1 is het seizoen gelukkig weer begonnen en wel met een bekerwedstrijd 

tegen Asser Boys VR1. 

In een niet onaantrekkelijke wedstrijd, zeker voor wat de tweede helft betreft, hebben de vrouwen 

van Roden deze met 3-2 gewonnen. 

Ging het in de eerste helft nog gelijk op, in de tweede helft kwam men op het einde ogen tekort. 

De grootste kans was echter voor Asser Boys in de 25e minuut ware het niet dat Chantal, de 

keepster van Roden, een voorsprong voor Asser Boys wist te voorkomen. 

Was het in het begin nog wat aftasten, de strijd was nu begonnen. 

Het was echter Roden die door Karin in de 40e minuut op voorsprong kwam, 1-0. 

De vrouwen van Asser Boys probeerden het tij te keren maar het was Britt die in de 43e 

minuut Roden op een 2-0 voorsprong zette. 

Ruststand 2-0 

De tweede helft zou een spannende helft opleveren voor zowel speelsters als toeschouwers. 

Asser Boys legde zich zeker niet neer bij deze 2-0 achterstand en probeerde er alles aan te doen 

om deze weg te werken. 

Toch was het Ryanne, die uit een counter, in de 19e minuut de score bijna had verhoogd 

naar 3-0 en Roden daarmee waarschijnlijk in veilige haven had geloodsd. 

Asser Boys gaf niet op en in de 22e minuut was het keepster Chantal van Roden die door een 

uitstekende redding de aansluitingstreffer wist te voorkomen. 

Even later in de 24e minuut was het Ryanne die alleen op de keepster van Asser Boys afging maar 

helaas niet wist te scoren. 

Tijd om hierover na te denken was er niet want plotseling vier minuten later in de 28e minuut 

liet Asser Boys de kans liggen op de aansluitingstreffer. 

In de 31e minuut was het de keepster van Roden die weer van zich deed spreken door Asser Boys 

van het scoren af te houden. 

Gaande de tweede helft kreeg Asser Boys wat meer grip op de wedstrijd en dat resulteerde dan ook 

in de 35e minuut op de aansluitingstreffer, 2-1. 

Asser Boys wilde meer en ging op zoek naar de 2-2. Roden wankelde enigszins maar in de 37e 

minuut tikte Anna de bal tussen de palen en zo stond Roden weer met twee doelpunten verschil 

voor, 3-1. 

Kat in het bakkie zou je denken met nog ongeveer acht minuten te spelen. Dat was zeker het geval 

geweest als het schot van Celena in de 39e minuut, na een mooie passeerbeweging, niet over maar 

tussen de palen was beland. 

In de laatste minuten van de wedstrijd werd het nog behoorlijk spannend aangezien Asser Boys in 

de 40e minuut de stand op 3-2 had gebracht,wat tevens de eindstand zou worden. 
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