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Burgum, 30 oktober 2021

Verslag wedstrijd FC Burgum VR2 tegen Roden VR1

In de stromende regen hebben de vrouwen van Roden deze wedstrijd op basis van de tweede helft 
verdiend met 1-4 gewonnen. Met drie speelsters op de bank te weten Julia, Daphne en Chantal die 
om diverse redenen niet konden spelen had de trainer nog maar twaalf speelsters tot zijn 
beschikking die inzetbaar waren. Het was ook nog even twijfelachtig of keepster Laura, die Chantal
al verving, wel zou kunnen spelen. Na de warming up was dat gelukkig het geval anders had Roden 
er een groot probleem bij gehad. Op basis van de stand op de ranglijst moest Roden deze wedstrijd 
gewoon winnen wat uiteindelijk ook is gebeurd. De eerste kans kreeg Roden in de 17e minuut, die 
eigenlijk niet gemist kon en mocht worden, maar de bal ging er niet in. Wat men ook probeerde 
gemakkelijk ging het allemaal niet in de eerste helft. Niet dat Burgum gevaarlijk was, maar de 
mogelijkheden die er waren voor Roden werden niet afgemaakt. Toch kwam Roden in de 44e 
minuut verdiend op voorsprong. Britt zette een aanval in op rechts en maakte deze zelf af 0-1, wat 
tevens de ruststand zou zijn. Na de rust ging Roden beter spelen en kreeg ook meer kansen om de 
score te verhogen. Het was Maud die in de 50e minuut de 0-2 letterlijk en figuurlijk op het 
scorebord zette na een mooie aktie van Britt. Hiermee was in feite de wedstrijd al beslist aangezien 
Burgum, op wat kleine kansjes na, niet bij machte was hierin verandering te brengen. Het grootste 
gevaar zat er echter in dat na enkele overtredingen van Burgumzijde speelsters van Roden zouden 
moeten uitvallen. Gelegenheidsverzorgster Julia wist echter, na behandeling, iedereen binnen de 
lijnen te houden. In de 70e minuut was het weer raak voor Roden door Rianne die alleen op de 
keepster van Burgum afging en de stand op 0-3 bracht. Nog geen minuut later stond het plotseling 
uit het niets 1-3 door een missertje in de verdediging. Toch nog even oppassen geblazen dat er geen 
aansluitingstreffer zou vallen want dan weet je het maar nooit. Deze hoop werd voor Burgum vlak 
voor tijd de kop in gedrukt aangezien Rianne de score verhoogde naar 1-4 en de drie punten mee 
naar Roden konden worden genomen.
Een compliment aan de goed fluitende scheidsrechter en zeker ook aan Marcel Giezen die als ouder 
in de stromende regen de taak van grensrechter op zich had genomen.
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