
Roden, 04.09.2021

Verslag bekerwedstrijd Roden VR1-Achilles 1894 VR1 

Na een periode van oefenwedstrijden kon vandaag eindelijk het serieuze werk beginnen en wel met 
een bekerwedstrijd tegen Achilles 1894 uit Assen.
Een mooie zomerse avond, publiek langs de lijn, iedereen had er volgens mij zin in.
Zo ook de vrouwen van Roden die uiteindelijk met een 2-0 overwinning na negentig minuten van 
het veld stapten.
Was het in de eerste helft nog een gelijk opgaande wedstrijd, in de tweede helft waren de vrouwen 
van Roden toch wel de bovenliggende partij.
Roden begon goed aan de wedstrijd want het was in de 10e minuut bijna al raak door Sharon. De 
bal ging echter net over in plaats van in het doel. Toch was het oppassen geblazen en dat bleek wel 
in de 20e minuut toen keepster Laura met een uitstekende redding een tegengoal nog maar net wist 
te voorkomen. 
Na de drinkpauze was het Roden die in de 31e minuut op voorsprong kwam en wel door een 
afstandsschot van Julia.
Vier minuten later in de 35e minuut kwam Roden met de schrik vrij wegens een weggevertje van 
keepster Laura maar Achilles wist hier niet van te profiteren en het bleef gelukkig 1-0. Niet dat 
Roden de grip op dat moment kwijt was maar het was wel Achilles die in de 40e minuut nogmaals
een grote kans kreeg op de gelijkmaker. 
Bij een uitbraak ging een speelster van Achilles alleen op keepster Laura af  maar wist de bal 
gelukkig voor Roden  niet in het doel te werken.
Twee minuten later in de 42e minuut was het aan de andere kant bijna raak ware het niet dat een 
schot van Sharon over het doel ging in plaats van erin. Een leuke eerste helft met kansen over en 
weer. Ruststand derhalve 1-0.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of het was Achilles die in de 5e minuut bijna tot scoren 
kwam ware het niet dat, wederom keepster Laura, dit wist te voorkomen. Dat was bleek later een 
van de weinige kansen die Achilles, op een grote na, in de tweede helft nog zou krijgen. 
De vrouwen van Roden hadden op dat moment de wedstrijd volledig in handen. 
Kansen te over om tot scoren te komen maar zowel Julia op de lat en Rianne net naast lieten deze 
mogelijkheden onbenut. Het bleef dus nog steeds oppassen geblazen en het zou niet de eerste keer 
zijn dat een tegenpartij op het laatst toch nog tot scoren komt.
Bijna was dit ook werkelijkheid geworden. In de 40e minuut werd gefloten voor een overtreding 
door een van de verdedigsters van Roden. Vond de overtreding plaats voor of net in het 
strafschopgebied dat was nog even spannend. 
De goed leidende scheidsrechter legde de bal buiten het strafschopgebied en dus geen strafschop.
Na nog wat gemiste kansen van Rodenzijde o.a. in de 42e minuuut van Rowan viel in de 44e 
minuut de beslissing door een doelpunt van Julia, 2-0 wat tevens de einduitslag zou zijn.
Een dik verdiende TEAM overwinning met een verdediging bestaande uit Marianne, Marion, 
Sharon, Celena en keepster Laura die ook nu weer de nul wisten te behouden.
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