
Roden, 28.08.2021

Verslag Roden VR1 tegen Hollandscheveld VR1

Voordat de wedstrijd begon, werd een minuut stilte gehouden voor de vader van speelster Marion 
die kort geleden helaas is overleden.
Namens iedereen die Marion een warm hart toedraagt wens ik haar alle sterkte toe met dit verlies.

Nu de wedstrijd zelf.
Niet zoals eerder aangekondigd, volgens de site van de vv Roden, was de tegenstander Batavia uit 
Lelystad maar de vrouwen van de vv Hollandscheveld.
Zo te zien hadden de vrouwen van Roden er zin in want in de 2e minuut was het al raak. Na een 
mooie aanval over links bracht Rowan de stand op 1-0.
Bijna was het voor Roden in de 10e minuut weer raak ware het niet dat een afstandsschot van 
Celena, na een mooi opgezette aanval, op de lat belandde.
De wedstrijd ging daarna redelijk gelijk op en neer met wat kansjes over en weer.
In plaats van deze voorsprong uit te breiden stond het plotseling in de 35e minuut, door niet al te 
best uitverdedigen, 1-1 wat tevens de ruststand zou zijn.
In de tweede helft begon Roden weer voortvarend en bracht Celena in de 5e minuut de stand, met 
een afstandsschot, op 2-1.
Niets leek er op dat Roden later de wedstrijd volledig uit handen zou geven.
In de 15e minuut werd het 2-2 doordat de verdediging van Roden dacht aan buitenspel, wat zeker 
niet het geval was, en de scheidsrechter hiervoor ook terecht niet floot.
Echt grote kansen om weer op voorsprong te komen had Roden niet meer. Hollandscheveld 
daarentegen strafte in de 25e minuut slecht uitverdedigen aan Rodenzijde koelbloedig af, 2-3.
Hollandscheveld werd sterker en het was keepster Chantal die in de 28e minuut, met een 
uitstekende redding, de 2-4 nog wist te voorkomen.
Na wat wissels, onder andere voor Maud, die met behoorlijk wat pijn na een ovetreding het veld 
moest verlaten werd het uiteindelijk nog 2-4 en 2-5 in respectievelijk de 40e en 43e minuut.
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