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Roden, 01.09.2021

Verslag oefenwedstrijd Roden VR1-Gorecht VR1
Na lange tijd geen beker- en competitiewedstrijden meer te hebben gespeeld in verband met
corona begint voor iedereen die het voetbal een warm hart toedraagt aanstaande zaterdag, laten
we hopen, een mooi voetbalseizoen.
Vandaag stond er nog een oefenwedstrijd gepland en wel tegen Gorecht VR1 uit Haren.
Alhoewel vaak de 0-0 wedstrijden niet om aan te zien zijn was dit voor de neutrale toeschouwer
beslist geen vervelende pot.
In het begin van de wedstrijd was het over en weer nog wat aftasten maar moest wel keepster
Chantal in de tiende minuut, na een goed opgezette aanval van Gorecht, nog even vol aan de bak.
De vrouwen van Roden waren hier echter niet van onder de indruk en probeerden het initiatief te
nemen, wat nog niet direct lukte.
De grootste kans was echter in de 20e minuut voor Roden. Het was Anna die met een schot op
doel de stand bijna op 1-0 had gebracht.
Roden werd nadien ook iets sterker maar het was nog steeds oppassen geblazen vooral na wat
slordige passjes vanuit de achterhoede en middenveld.
In de 35e minuut had Roden uit een goed lopende aanval eigenlijk moeten scoren ware het niet
dat de bal niet in maar net naast het doel ging.
Het bleef dus nog steeds 0-0 wat tevens de ruststand zou zijn.
In het begin van de tweede helft ging het nog gelijk op maar Roden begon wat meer vat op de
wedstrijd te krijgen. De druk werd groter op de achterhoede van Gorecht maar het was ook nog
steeds oppassen voor de uitvallen van Gorechtzijde.
Een sterke fase van Roden was tussen de 10e en 30e minuut. Gorecht had op dat moment moeite
om onder de druk uit te komen en met een beetje geluk had het zomaar 2-0 kunnen staan.
De grootste kans voor Roden was in de 85e minuut, na een goed opgezette aanval, maar het lukte
Suzan net niet de bal tussen de palen te krijgen.
Aangezien de verdediging onder leiding van Marion in de tweede helft de zaken goed onder
controle had en Gorecht niet bij machte was om hier verandering in te brengen bleef het bij 0-0.
Roden had gezien de tweede helft zeker recht op meer maar soms moet je ook wat geluk hebben.
Alhoewel er is een gezegde, “geluk dwing je af”.
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