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Niekerk, 2 oktober 2021 

 

 

Verslag: Niekerk VR1-Roden VR2 

 

Hoe zouden de vrouwen van Roden zich herstellen tegen Niekerk na de nederlaag van afgelopen 

woensdag. Iedere wedstrijd begint gelukkig op 0-0 en is ook niet hetzelfde. 

Zoals bij iedereen wel bekend, bestaat een wedstrijd altijd uit twee helften. Bij deze wedstrijd  

tussen Niekerk en Roden  was dit zeker het geval. De eerste helft waren de teams van zowel 

Niekerk als Roden aan elkaar gewaagd en was het krachtsverschil vrijwel niet aanwezig. De tweede 

helft daarentegen was Niekerk de betere ploeg wat uiteindelijk ook wel uit de eindstand zou blijken. 

Roden begon goed aan de wedstrijd maar hadden pech dat Xier al in de 3e minuut met een blessure 

het veld moest verlaten,wat heel vervelend voor haar was maar zeker ook voor het team. Hopelijk 

valt het allemaal wat mee en is het geen ernstige blessure. 

Niekerk greep vanaf het begin wel het initiatief en kreeg in de veertiende en achttiende minuut al 

twee kansen om de score te openen maar de ballen gingen gelukkig voor Roden naast het doel. 

Twee minuten later was het dan toch raak en werd het 1-0 voor Niekerk. De vrouwen van Roden 

gingen niet bij de pakken neerzitten en het was Celena die in de 30e minuut, uit het niets, met een 

afstandsschot de stand op 1-1 bracht. Een terechte gelijkmaker want de wedstrijd was op dat 

moment redelijk in evenwicht met wat kansen over en weer. 

In de 35e minuut was het bijna raak voor Niekerk maar het was keepster Emma die weer met een 

uitstekende redding, zoals zo vaak al dit seizoen, een doelpunt van Niekerk wist te voorkomen. 

Toch was het Niekerk die in de 38e minuut ten onrechte, duidelijk buitenspel, op voorsprong kwam, 

dus 2-1. Roden was hier echter niet van onder indruk en het was gezien het spelbeeld dan ook 

terecht dat Lotte ten Brink in de 42e minuut de stand op 2-2 bracht, wat tevens de ruststand zou 

zijn. Gezien het beeld van de eerste helft was er misschien iets te halen uit Niekerk na de rust. Niets 

was helaas minder waar. Roden kwam in de 4e minuut nog wel op een voorsprong door een 

afstandsschot van Lotte ten Brink, 2-3, maar kreeg het daarna heel moeilijk en verloor de grip op de 

wedstrijd. Was het in de 5e minuut dat Emma nog redding kon brengen, acht minuten later was het 

helaas wel raak, 3-3. Helaas voor Roden was het daarna ook gebeurd. Ondanks alle inzet wist 

Niekerk binnen 13 minuten te weten 15e, 20e en 28e minuut nog te scoren 6-3 wat uiteindelijk ook 

de eindstand zou worden. De vrouwen van Roden hebben er alles aan gedaan om met een beter 

resultaat huiswaarts te keren wat helaas niet is gelukt. Gezien het spelbeeld in de eerste helft geeft 

dat zeker hoop voor de toekomst. 
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