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Assen,  18.09.2021 

 

Verslag bekerwedstrijd ACV VR3 – Roden VR1 

 

Vandaag de bekerwedstrijd tussen twee nog ongeslagen ploegen met de kanttekening dat ACV nog  

een wedstrijd moet spelen en wel tegen Achilles 1894. Bij een overwinning van Roden is ongeacht 

het resultaat van de nog in te halen wedstrijd Roden poulewinnaar. 

Vanaf het begin van de wedstrijd liet Roden duidelijk zien waarvoor ze naar Assen waren gekomen. 

Al in de 10e minuut een schot op het doel van ACV nog zonder resultaat en in de 15e minuut een 

tweede poging waar de bal nog maar net naast ging. 

Roden behield het overwicht en het was dan ook terecht dat Roden in de 18e minuut op voorsprong 

kwam. Het was Rianne die bij een uitval alleen op de keepster van ACV afging en de stand op 0-1 

bracht. Uiteraard probeerde ACV hier verandering in te brengen maar echte grote kansen waren er 

niet. Het was in de 28e minuut dat Roden weer tot scoren kwam en wel door Rowan die daarmee de 

stand op 0-2 bracht. 

Twee minuten later in de 30e minuut was het bijna weer raak door Celena die haar schot  helaas net 

naast de paal zag gaan in plaats van in het doel. 

Toch kwam de beloning voor Roden nog voor de rust en wel door Julia die de stand in de 40e 

minuut op 0-3 bracht wat tevens de ruststand zou zijn. 

Na de rust probeerden de vrouwen van ACV de aansluitingstreffer te krijgen maar zoals afgelopen 

weken al het geval was werkten het middenveld en achterhoede van Roden hier niet aan mee. 

Roden wist zelfs nog verder uit te lopen door Jessica die in de 20e minuut de stand  op 0-4 bracht. 

Zou ACV vlak na de rust nog gedacht en gehoopt hebben op een beter resultaat dan was dit wel de 

genadeslag. Ondanks dat er in de tweede helft bij Roden nog wat werd gewisseld had dit verder 

geen invloed op de wedstrijd. 

Dat bleek uit de kansen die Roden nog kreeg en wel in de 32e minuut een afstandsschot van 

Marion, in de 34e minuut een schot van Julia die net naast ging en in de 36e minuut een slalom van 

Celena langs drie verdedigers die net niet kon worden afgerond. 

Toch was het laatste woord voor Roden en wel door Rianne die in de 38e minuut de eindstand 

op 0-5 bracht. 

Na drie overwinningen in deze poule, met een doelsaldo van 12 voor en 0 tegen, is dit een mooie 

opsteker voor het begin van de competitie. 
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