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Roden, 27 november 2021 

 

 

Verslag wedstrijd Roden VR1- Be Quick Dokkum VR2 

 

Vandaag de wedstrijd Roden VR1 tegen Be Quick Dokkum VR2. Een wedstrijd die gezien de stand 

op de ranglijst eigenlijk gewoon gewonnen moest worden. Dat is inderdaad ook gebeurd en hoe. De 

vrouwen van Be Quick Dokkum werden met een 5-1 nederlaag naar huis gestuurd. Gezien het 

wedstrijdverloop een terechte uitslag. Roden begon uitstekend aan de wedstrijd want het was 

Celena die al na twee minuten, met een prachtig afstandsschot, de stand op 1-0 bracht. Er is een 

gezegde “een goed begin is het halve werk” en dat bleek uiteindelijk ook het geval. De vrouwen van 

Be Quick Dokkum waren nauwelijks van de schrik bekomen of het stond door Anna in de vijfde 

minuut al 2-0 voor Roden. Vooraf misschien op deze tussenstand wel gehoopt maar hier had 

niemand van Roden vast geen rekening mee gehouden. Be Quick Dokkum probeerde het tij 

enigszins te keren maar echt gevaarlijk werden ze tot nu toe niet en Roden bleef de bovenliggende 

partij. Dat bleek ook wel want het was Maud, die na een mooie aanval, de stand in de twintigste 

minuut op 3-0 bracht. Be Quick Dokkum gaf zich echter nog niet gewonnen want de eerste 

waarschuwing kwam er in de vijfentwintigste minuut en kon keepster Chantal met een uitstekende 

redding een treffer nog net voorkomen en bleef het dus 3-0. Er is een gezegde ''een gewaarschuwd 

mens telt voor twee'' maar bij Roden ging dat blijkbaar niet op, want plotseling stond het twee 

minuten later ineens 3-1 wat tevens de ruststand zou zijn. 

Ondanks dat gezien het spelbeeld er voor Roden niets aan de hand was, had Be Quick Dokkum na 

de treffer vlak voor de rust waarschijnlijk enig hoop op een beter resultaat gekregen.Dat bleek ook 

wel want in de vierde minuut van de tweede helft moest Chantal wederom ingrijpen  om de 

aansluitingstreffer te voorkomen. Het was ook het laatste wapenfeit van Be Quick Dokkum want 

het was Maud, na goed doorzetten van Anna, die de stand in de vijftiende minuut op 4-1 bracht. Dat 

was de genadeslag voor Be Quick Dokkum die daarna nauwelijks nog gevaarlijk werd. Roden ging 

echter door en in de vijfendertigste minuut was het weer raak. Uit een mooi opgezette aanval kwam 

de bal bij Jessie die hier wel raad mee wist en de stand op 5-1 bracht, wat tevens de einduitslag zou 

zijn. Druipnat van de regen, maar met drie punten op zak, kon iedereen met een fijn gevoel het 

weekend ingaan. 
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