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Grootegast, 2 oktober 2021

Roden VR1 begint de competitie met een overwinning.
In een spannende en voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd hebben de vrouwen van Roden hun
eerste competitiewedstrijd uit bij FC Grootegast met 0-1 gewonnen.
Over de gehele wedstrijd gezien een verdiende en terechte overwinning welke echter niet zo maar
door Grootegast cadeau werd gegeven.
Roden nam direct vanaf de aftrap het initiatief en had in de eerste en tweede minuut al kunnen
scoren maar beide schoten gingen net naast of over het doel.
Alhoewel Roden enig overwicht had de eerste helft was het toch oppassen geblazen.
Dat bleek ook wel want keepster Chantal voorkwam in de 20e minuut met een uitstekende redding
dat Grootegast op voorsprong kwam. Twee minuten later was het Roden die de leiding had kunnen
nemen maar het schot van Maud ging net naast het doel.
Het was beslist niet zo dat Grootegast niets van zich liet horen want in de 28e minuut mocht Roden
van geluk spreken dat ook hier de bal niet in, maar net naast het doel ging. Beide ploegen hielden
elkaar tot aan de rust in evenwicht en kwamen ook niet tot scoren. Ruststand 0-0.
De tweede helft liep het allemaal wat minder soepel dan in de eerste helft. Toch was het Roden die
bij een uitbraak in de 20e minuut door Rianne bijna op voorsprong kwam maar de bal ging net over
het doel. De wedstrijd was nog volledig open en spannend, met over en weer wat kleine kansen.
Duidelijk werd wel dat wie nu zou scoren waarschijnlijk als overwinnaar van het veld zou stappen.
Twaalf minuten voor tijd kwam Roden goed weg bij een counter van Grootegast doordat de
speelster van Grootegast werd afgefloten voor buitenspel.Twee minuten later in de 80e minuut was
het Grootegast die van geluk mocht spreken dat Roden niet de leiding nam door een uitstekende
redding van hun keepster. Er braken nog tien enerverende minuten aan en er gebeurde nog van
alles. Roden kwam even later goed weg nadat Grootegast de score had geopend en de
scheidsrechter naar de middenstip wees. De grensrechter had echter voor buitenspel gevlagd en na
overleg besloot de scheidsrechter deze goal af te keuren, waar de trainer en aanhang van Grootegast
beslist niet mee eens waren.
Gesteund door deze beslissing pakte Roden de draad weer op en het was de keepster van Grootegast
die 8 minuten voor tijd een voorsprong voor Roden nog net wist te voorkomen. Toch waren het de
vrouwen van Roden die met drie punten naar huis konden afreizen. Het was Britt die 5 minuten
voor tijd de stand op 0-1 bracht. Het had even daarna ook nog 0-2 voor Roden kunnen en moeten
zijn ware het niet dat deze goal ten onrechte voor buitenspel werd afgefloten. Niemand die daar
verder over treurde want even later floot de scheidsrechter af en de eerste drie punten gingen mee
naar Roden.
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