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Roden, 25 augustus 2021

Tweede nederlaag voor Roden VRI
Nu voor velen de vakantie weer is afgelopen zijn de oefenwedstrijden, met publiek, inmiddels weer
gestart. Na een kleine nederlaag de vorige week thuis tegen Sios moest vandaag worden
aangetreden tegen MKV'29 uit Leeuwarden.
Om maar direct met de deur in huis te vallen het werd niet een wedstrijd waar de trainer misschien
op had gehoopt, gezien de einduitslag van 0-9.
De wedstrijd, onder regenachtige omstandigheden, was nauwelijks begonnen of het stond binnen
drie minuten al 0-1 voor onze gasten uit Leeuwarden.
Een kleine tegenvaller dus maar er was nog genoeg tijd over om de schade te herstellen.
Lange tijd ging het redelijk gelijk op en neer maar het was toch MKV'29 die de stand in de
vijfentwintigste minuut op 0-2 bracht.
Tot nu toe had Roden, op wat speldenprikjes na, ook geen echte kansen gehad om zelf tot scoren te
komen ondanks dat men hier alles aan deed om hier verandering in te brengen.
In plaats daarvan was het MKV'29 die nog voor de rust twee keer tot scoren kwam en wel in de
vijfenderigste en veertigste minuut 0-4, wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust veranderde er niet zoveel aan het spelbeeld. De vrouwen van Roden deden hun uiterste
best om in de stand nog verandering te brengen maar het zat er gewoon niet in deze keer.
Kansen om zelf te scoren waren op een hand te tellen terwijl MKV'29 nog vijf keer tot scoren
kwam en daarmee een einduitslag van 0-9 neerzette.
Dat het team van MKV'29 op dit moment verder is dan Roden VR1 was over de hele wedstrijd
gezien wel duidelijk.
Er zijn nog ongeveer twee weken te gaan voordat de eerste bekerwedsrtrijden worden gespeeld en
pas dan kunnen we zien waar we werkelijk staan.
Aanstaande zaterdag een nieuwe kans en wel tegen Batavia, volgens mij uit Dronten.
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