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Buitenpost, 16 oktober 2021
Verslag wedstrijd: Buitenpost VR1-Roden VR1
De vrouwen van Roden hebben vandaag verzuimd de drie punten mee naar huis te nemen. In een
wedstrijd waar Roden, zeker in de eerste helft, de bovenliggende partij was en Buitenpost
nauwelijks kansen kreeg lukte het maar niet de bal tussen de palen te krijgen.Uiteindelijk mocht
men nog de handen dichtknijpen dat Buitenpost vijf minuten voor tijd de stand niet op 1-0 had
gebracht, wat zeer onverdiend zou zijn geweest.
Op papier een mooie affiche om naar uit te kijken omdat beide ploegen nog ongeslagen waren en de
winnaar goede zaken zou doen. De einduitslag werd helaas 0-0 waar Roden zeker niet tevreden mee
kon zijn. Roden begon goed aan de wedstrijd en had in de 6e minuut al op een 1-0 voorsprong
kunnen komen maar het schot van Sharon belandde helaas op de lat in plaats van in het doel.
Roden bleef het overwicht houden en Buitenpost was tot nu toe nauwelijks in de buurt van keepster
Chantal geweest. Na 20 minuten kreeg Roden weer een grote kans om de score te openen. Het was
Anna die alleen op de keepster van Buitenpost afging maar ook bij deze mogelijkheid ging de bal
niet in het doel. Op dat moment zou het dik verdiend zijn geweest als Roden al op een voorsprong
had gestaan. Van Buitenpost hadden we nog niet zoveel gezien. Het was pas in de 25e minuut dat
Buitenpost het eerste serieuze schot op het doel van Roden lostte waar Chantal wel raad mee wist.
Roden ging door en het was ook Britt die eigenlijk in de 32e minuut Roden op voorsprong had
moeten brengen maar ook zij kreeg de bal niet tussen de palen. Wie de kansen niet benut krijgt vaak
de deksel op zijn neus en dat was bijna in de 40e minuut het geval bij een counter van Buitenpost.
Gelukkig voor Roden kwam de bal tegen de lat en bleef het 0-0 wat tevens de ruststand zou zijn. Na
de rust pakte Roden de draad weer op en had Rianne in 2e minuut de stand bijna op 0-1 gebracht.
Helaas voor Roden en Rianne werd deze goal door de scheidsrechter afgekeurd. Tien minuten later
was het Maud die de bal niet tussen de palen kreeg. Alhoewel Buitenpost iets meer te vinden was
op de helft van Roden in de tweede helft kreeg men geen echte grote kansen en wist de verdediging
van Roden zonder al teveel problemen de nul te houden. Het zat Roden daarentegen ook niet mee
in deze wedstrijd. Een mooie vrije trap in de 12e minuut van Anna had een beter lot verdiend en
ging ook nu weer net over in plaats van in het doel. Dat Roden geen gemakkelijk scorende ploeg is
bleek ook nu weer. De achterhoede daarentegen, inclusief de keepster, wist ook vandaag weer de
nul te houden alhoewel ook zij goed wegkwamen in de 30e minuut met een bal op de lat en zoals
eerder al werd weergegeven de grote kans voor Buitenpost vijf minuten voor tijd die er voor Roden
gelukkig ook niet inging.
Het bleef dus 0-0 waar Roden gezien de kansenverhouding in eerste instantie niet tevreden mee zal
zijn maar uiteindelijk, gezien de grote kans in de 85e minuut voor Buitenpost, blij mocht zijn met
dat ene punt.
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