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Verslag: wedstrijd: Roden VR1 tegen Blauw Wit '34 VR1 

 

 

Op een winderig sportpark in Roden vandaag de wedstrijd tegen Blauw Wit '34 uit Leeuwarden de 

nummer twee op dat moment van de ranglijst. Dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden was 

vooraf wel bekend, maar dat Roden ook nog enkele speelsters miste door o.a.blessures waaronder 

eerste keepster Chantal en haar vervangster Laura, was wel een aderlating. Gelukkig kon keepster 

Emma uit vrouwen twee deze plaats vanmiddag invullen en heeft waar mogelijk er alles aan gedaan 

om in eerste instantie de nul te houden en later de schade te beperken. In verband met de 

afwezigheid van de trainer zat Karin vandaag als zijn vervangster op de bank, die gezien het 

verloop van de wedstrijd niet rustig langs de lijn heeft kunnen zitten. Het is helaas anders gelopen 

dan men misschien had gehoopt. De verdediging en het middenveld van Roden kregen vanaf het 

begin van de wedstrijd  maar geen grip op de snelle aanvallers van Blauw Wit '34. Het was dan ook 

niet verwonderlijk dat  Blauw Wit '34 in de negende minuut al de score opende 0-1. Nog geen twee 

minuten later, op vrijwel identieke wijze, stond het al 0-2. Wat Roden ook probeerde om het tij te 

keren de speelsters van Blauw Wit '34 bleven gevaarlijk, vooral bij lange ballen van achteren uit 

waar de snelle spitsen wel raad meer wisten. Het was keepster Emma die in de 15e minuut met een 

prachtige redding de stand nog op 0-2 wist houden. Was het de achterhoede en middenveld die geen 

grip op de aanvalsters van Blauw Wit '34 kregen, de voorhoede kreeg ook nauwelijks kansen om  

tot scoren te komen. Blauw Wit '34 bleef gevaarlijker en het was dan ook niet verwonderlijk dat 

men nog twee keer voor de rust wist te scoren en wel in de 41e en 43e minuut en daarmee de stand 

op 0-4 bracht, wat tevens de ruststand zou zijn. De omzetting van Marion, normaal gesproken de 

rots in de branding in het hart van de verdediging, naar mid-mid was zeker geen succes en dat was 

ook wel aan de score te zien. Na de rust was Marion weer te vinden op haar vertrouwde plek 

achterin en dat was duidelijk te merken. Het team ging beter voetballen, kreeg ook wat kansen en 

Blauw Wit '34 was minder gevaarlijk dan in de eerste helft. Toch werd er door Blauw Wit '34 in de 

tweede helft nog een keer gescoord en wel in de 10e minuut 0-5. Vier minuten later kreeg Roden 

door Rianne een dot van een kans maar zij miste deze voor open doel en bleef het 0-5. In de 20e 

minuut kreeg Roden de kans om de eer te redden na een handsbal in het strafschopgebied van 

Blauw Wit '34. De toegekende strafschop genomen door Marion, vrijwel altijd een zekerheidje, 

werd ook deze keer benut 1-5.  Terwijl de duisternis al zijn intrede deed, floot de wederom goed 

fluitende scheidsrechter af en ging Blauw Wit '34 met de drie punten richting Leeuwarden. 
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