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Roden, 19 maart 2022

Verslag wedstrijd: Roden VR1-Buitenpost VR1

Een belangrijke wedstrijd vandaag voor Roden VR1. Bij winst blijft men aansluiting houden bij de 
top van de ranglijst, bij verlies haakt men voorlopig af. Gezien het spelbeeld van de afgelopen 
weken moeten de vrouwen van Roden in staat zijn deze wedstrijd winnend over de streep te 
trekken. Het werd een pittige maar geen onsportieve wedstrijd, gezien ook de terecht gegeven twee 
gele kaarten aan Britt van Dijken van Roden en Iris Middel van Buitenpost.
De vrouwen van Roden begonnen goed aan de wedstrijd, namen vanaf het begin het initiatief, maar 
moesten wel attent blijven op enkele counters van Buitenpost. Gezien het spelbeeld was het dan ook
terecht dat Roden in de 20e minuut op voorsprong kwam. Een vrije trap genomen door Marion 
vloog lekker tussen de palen, 1-0. 
Nog geen twee minuten later was het bijna weer raak maar de kopbal van Rianne ging net naast het 
doel. Buitenpost probeerde hierna wat verandering in de stand te brengen maar echt gevaarlijk werd
het toch niet. In de 25e minuut was het wederom Rianne die verandering in de stand had kunnen 
brengen maar de bal werd nog net voor de doellijn door een speelster van Buitenpost weggewerkt.
Roden ging echter door en drie minuten later was het Marion die de bal voor het intikken had maar  
hoog over schoot in plaats van in het doel en bleef het dus nog steeds maar 1-0.
Alhoewel Roden de betere ploeg was, was het toch oppassen geblazen. Voordat je het weet ligt een 
bal er zo maar in. Zover lieten de vrouwen van Roden het echter niet komen. Het werd in de 30e 
minuut zelfs 2-0 door Rianne, die na een mooie pass van Celena, deze keurig afrondde. Voor de rust
werd er nadien niet meer gescoord.
Na de rust vrijwel hetzelfde spelbeeld. Roden iets aanvallender maar toch oppassen voor eventuele 
counters van Buitenpost. Bijna was het in de 76e minuut weer raak voor Roden. Celena veroverde 
in een fel duel de bal, passte deze naar Britt, die alleen op de keepster van Buitenpost afging. Het 
lukte haar helaas niet de keepster te passeren en bleef het dus 2-0.
Uiteindelijk werd het in de 78e minuut toch nog 3-0 voor Roden en wel door Rianne die met een 
afstandsschot de bal over de keepster van Buitenpost in het doel zag verdwijnen. De wedstijd was 
gespeeld maar toch kreeg Buitenpost in de 89e minuut, bij een uitbraak, nog de kans om de eer te 
redden. Het was echter keepster Chantal die dit wist te voorkomen en bleef het dus 3-0 wat tevens 
de eindstand zou zijn.
Een dik verdiende overwinning en wederom niet verloren sinds 20 november 2021. De komende 
weken, beginnende bij Zuidhorn uit, kunnen we zien waar Roden VR1 daadwerkelijk staat.
Met inzet en passie valt echter veel te behalen en daar ontbreekt het de laatste tijd zeker niet aan.
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