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Doezum, 26 maart 2022

Verslag: VIOD VR1-Roden VR1

Vandaag de op papier makkelijke wedstrijd en wel uit bij Viod in Doezum. Ondanks dat Roden te 
kampen had met behoorlijk wat afzeggingen door o.a blessures, werk etc., mocht verwacht worden 
dat bij deze tegenstander normaal gesproken de punten mee naar huis zouden worden genomen. 
Het liep echter niet zoals verwacht. In de eerste helft ging het nog wel en bracht Britt uit een mooi 
opgezette aanval de stand in de 22e minuut op 0-1. Zes minuten later had Roden de wedstrijd al 
kunnen beslissen als Celena de terugkerende bal in het doel had geschoten en niet naast het doel. 
Twee minuten later in de 30e minuut, een mooie aanval opgezet door Jessie en Britt, was het nu 
Britt die deze niet kon afronden en bleef het 0-1. Viod was tot op dat moment nauwelijks bij 
keepster Chantal in de buurt geweest en had ook geen enkele mogelijkheid gehad om tot scoren te 
komen. Ruststand 0-1.
Ging het bij Roden de laatste 10 minuten in de eerste helft al wat minder lopen, in de tweede helft 
zakte het niveau nog verder naar beneden.
Wat in de eerste helft nauwelijks het geval was,Viod kreeg meer grip op de wedstrijd en kwam ook 
vaker in de buurt van keepster Chantal. Echte grote kansen heeft Roden in de tweede helft ook niet 
meer gehad, op een schot na van Britt in de 12e minuut, gered door de keepster van Viod. In de 18e 
en 20e minuut waren het Celena en Lotte die met afstandsschoten nog probeerden de voorsprong te 
verhogen. Het bleef echter 0-1 en hoe langer de wedstrijd duurde daalde het niveau bij Roden. Viod 
werd zelfs brutaler en keepster Chantal kreeg meer werk te doen. Hoe langer het nog maar 0-1 blijft
hoe grotere kans dat het plotseling uit het niets alsnog 1-1 wordt.
Dat laatste werd in de 40e minuut bijna nog werkelijkheid nadat Nadia de bal te zacht op keepster 
Chantal terugspeelde met enkele speelsters van Viod in de buurt. Het liep gelukkig goed af en het 
bleef 0-1.Drie punten, een wedstrijd om gauw te vergeten.
NB Tijdens de uitwedstrijd in Zuidhorn werd ik er op gewezen dat in het verslag van Roden tegen 
Buitenpost een fout stond. Marion scoorde in de 20e minuut niet zelf rechtstreeks uit een vrij trap de
eerste goal, maar was het een kopbal uit een genomen vrije trap. Bij deze dus rechtgezet. 

R.M.Vonk

 



 
 


