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Damwald, 5 maart 2022 

  

 

Verslag wedstrijd: SJO Broekster Walden VR1- Roden VR1 

  

In een aantrekkelijke en gelijkopgaande wedstrijd hebben de vrouwen van Roden de verdiende drie 

punten mee naar huis kunnen nemen. 

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en het bleef tot het laatst spannend wie uiteindelijk als 

overwinnaar uit de bus zou komen. 

Over de eerste helft is eigenlijk niet zo heel veel te melden, kansjes voor beide teams over en weer 

om de score te openen, maar het bleef tot aan de rust 0-0. In de tweede helft gebeurde er echter van 

alles. 

De wedstrijd was in de tweede helft nog geen 5 minuten oud of het was bijna Broekster Walden die 

de score ging openen. Het was echter aan Laura te danken, die met een alles of niets poging, de bal 

nog net voor de doellijn wist weg te werken dat het nog 0-0 bleef. 

Nog geen vijf minuten later werd het plotseling uit het niets 1-0 voor Roden. Het was Julia die met 

een prachtige aktie de stand op 1-0 voor Roden bracht. Het bleef voor Roden oppassen geblazen 

want ook de vrouwen van Broekster Walden kregen mogelijkheden om tot scoren te komen. Zo ook 

in de 12e minuut, maar het was keepster Chantal, die dit wist te voorkomen. Zoals eerder gezegd  

het kijken naar de tweede helft was zeker de moeite waard, ook voor de neutrale toeschouwers. 

In de 15e minuut was het Maud die het probeerde en van afstand schoot maar de bal ging net naast 

het doel. Toch bleef het oppassen geblazen voor Roden want Broekster Walden deed er alles aan om 

de achterstand weg te werken. Eigenlijk had het in de 20e minuut 1-1 moeten wezen ware het niet 

dat een speelster van Broekster Walden  de bal, voor een leeg doel, over het doel in plaats van erin 

schoot. Het bleef spannend tot aan het einde toe. Met nog 6 minuten te spelen had Celena het af 

kunnen maken, maar haar schot ging naast de paal in plaats van in het doel en bleef het toch nog 

maar 0-1. In de 42e minuut was het Rianne die met een afstandsschot geen geluk had, de bal ging 

net over de lat i.p.v. in het doel. Uiteindelijk bleef het toch 1-0 voor Roden. Wel dient gezegd dat de 

vrouwen van  Broekster Walden, met hun snelle counters, ook zeker kansen hebben gehad. 

Op basis van de gehele wedstrijd, en zeker gezien de grote kansen in de tweede helft, uiteindelijk 

een terechte overwinning voor de vrouwen van Roden. 
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