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Roden, 9 oktober 2021

Verslag Roden VR1 tegen VIOD VR1   

Na de mooie overwinning afgelopen zaterdag uit bij FC Grootegast vandaag de thuiswedstrijd tegen
VIOD VR1 uit Driezum. Het was niet alleen een mooie nazomerse middag want na het eindsignaal 
zag het er voor Roden VR1 eveneens zonnig uit. Een dik verdiende 3-0 overwinning, drie punten
erbij en de laatste vijf wedstrijden, inclusief de bekerwedstrijden, nog steeds geen tegendoelpunten. 
Wie afgelopen vrijdag de wedstrijd Letland tegen Nederland heeft gezien, kreeg vandaag in Roden  
qua spelbeeld een zelfde soort wedstrijd voorgeschoteld. Een veel sterker Roden die eveneens het 
overwicht had maar de kansen niet benutte en de tweede helft met een 1-0 voorsprong ook moest 
oppassen voor een tegengoal. Het verschil was echter dat Roden uiteindelijk drie keer scoorde en 
het Nederlands Elftal bleef steken op één doelpunt. Roden domineerde vrijwel de gehele wedstrijd 
maar het was in de 14e minuut toch nog even schrikken bij een uitval van VIOD. Ook nu was het 
weer keepster Chantal die een tegengoal wist te voorkomen. 
Zes minuten later en wel in de 20e minuut was het Roden die bijna op voorsprong kwam. Een vrije 
trap, genomen door Marion, daalde iets te langzaam en ging daardoor net over het doel in plaats van
erin. Een minuut later kwam Roden toch op een verdiende voorsprong. Na goed doorzetten van 
Celena kwam de bal bij Rianne die niet aarzelde en de stand op 1-0 bracht. VIOD probeerde nog 
wel om een aansluitingstreffer te maken maar kwam nauwelijks in de buurt van keepster Chantal. 
Roden wilde wel meer, kreeg ook genoeg kansen, maar ook hier lukte het niet om de bal tussen de 
palen te krijgen. Het was Britt die in de 32e minuut de bal net over het doel schoot. Even later in de 
38e minuut liet de keepster van VIOD de bal bijna door haar handen glippen na een schot van 
Sharon en zo waren er nog wel meer mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Aangezien er 
door beide partijen niet meer werd gescoord was de ruststand dan ook 1-0. 
Na de rust gingen de vrouwen van Roden door met waar ze gebleven waren. Op wat speldenprikjes 
na was VIOD ook in de tweede helft niet in staat om Roden het erg moeilijk te maken. Roden 
daarentegen wist de druk wat op te voeren, maar de kansen werden voorlopig nog niet verzilverd. 
De inzet werd uiteindelijk toch beloond want het was in de 40e minuut Laura die Roden op een 
verdiende 2-0 voorsprong zette.
Nog geen vier minuten later was het boek definitief voor VIOD gesloten. Het was Rianne die uit 
een mooi opgezette aanval haar tweede goal maakte en de stand daarmee op 3-0 bracht wat tevens 
de einduitslag zou zijn.
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