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Roden, 12 februari 2022 

 

 

Verslag oefenwedstrijd: Roden VR1 -Achilles  1894 VR1 

 

Waar iedereen bij Roden, zowel speelsters als vaste aanhang, op zat te wachten werd vandaag 

eindelijk weer werkelijkheid. Er kon weer een wedstrijd worden gespeeld ook al was het een 

oefenwedstrijd. De vraag was hoe zou het team uit deze voetballoze periode er nu voorstaan. 

Op zich rekening houdende met bovenstaande viel het al met al niet tegen. Niet dat alles 

vlekkeloos verliep, wat je ook niet kon verwachten, zag het er in zijn geheel niet onaardig uit. 

In de eerste 10 minuten was het nog wat aftasten en waren er van beide kanten nog geen echte 

grote kansen om de score te openen. 

De eerste echte kans was voor Achilles 1894 in de 14e minuut maar de bal werd gelukkig voor 

Roden naast geschoten. Zes minuten later was het weer Achilles 1894 die de mogelijkheid had om 

op voorsprong te komen ware het niet dat de bal de paal schampte en het dus bij 0-0 bleef. 

Nog geen twee minuten later in de 22e minuut was het echter Roden die op voorsprong kwam. Een 

door Rianne genomen corner belandde rechtstreeks in het doel van Achilles 1894, 1-0. 

Achilles 1894 was hier blijkbaar niet van onder de indruk en dat bleek ook wel want in de 32e 

minuut stond het zomaar uit het niets 1-1 en twee minuten later zelfs 1-2. Dat Roden even de grip 

op de wedstrijd kwijt was bleek wel want in de 37e minuut was het keepster Chantal die de derde 

treffer voor Achilles 1894 met een goede redding wist te voorkomen. Ruststand 1-2. 

De rust kwam op het juiste moment om even weer orde op zaken te stellen. Dat heeft blijkbaar 

gewerkt want het initiatief lag weer bij de vrouwen van Roden. 

In de 11e minuut had het al raak kunnen zijn door Rianne, die alleen op de keepster van Achilles 

1894 afging, maar helaas niet tot scoren kwam. 

Toch werd de inzet beloond want met nog drie minuten te spelen was het Julia die, na een mooi 

opgezette aanval, de stand op 2-2 bracht. 

De middag kon even later voor Roden niet meer kapot want het was Rianne die in de 44e minuut 

de stand op 3-2 bracht wat tevens de eindstand zou zijn. 
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