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Roden, 02.04.2022

Verslag wedstrijd: Roden VR1 tegen 't Fean'58 VR1

Na zeven wedstrijden op rij ongeslagen te zijn gebleven,vandaag weer eens een nederlaag. De 
laatste nederlaag was op 20 november 2021 en wel in de uitwedstrijd tegen 't Fean'58. Ook toen 
werd met 2-1 verloren. Je zou zeggen een “gewaarschuwd man, in dit geval vrouw” telt voor twee.
De nederlaag vandaag hebben de vrouwen van Roden, vooral gezien het spelbeeld in de eerste helft,
aan zichzelf te danken.
Niet voor niets riep coach Karin na de wedstrijd “slappe hap in de eerste helft”, terwijl deze toch 
voor Roden  hoopvol begon. In de 5e minuut had, met een beetje geluk, Roden al op een 1-0 
voorsprong kunnen staan door een afstandsschot van Julia. Jammer genoeg vloog deze er voor 
Roden niet in. Daarmee is eigenlijk ook alles gezegd wat betreft de kansen voor Roden in de eerste 
helft op een schotje na, zes minuten in blessuretijd. Inmiddels was 't Fean'58 in de 18e minuut op 
voorsprong gekomen, wat op dat moment zeker niet onterecht was. Ruststand 0-1.
In de tweede helft een heel andere wedstrijd. Roden kwam goed uit de startblokken, was 
agressiever, won meer duels en kreeg daardoor ook wat meer meer grip op de wedstrijd.
Het wachten was eigenlijk op de aansluitingstreffer van Roden maar bij een uitval van 't Fean'58 in 
de 8e minuut stond het plotseling 0-2. Dat was even een tegenvaller maar Roden ging echter niet bij
de pakken neerzitten en dat werd beloond. Na een assist van Celena, in de 10e minuut, op Rowan 
bracht laatstgenoemde de stand op 1-2. Roden ging door maar moest echter wel attent blijven op 
uitvallen van 't Fean'58. De grootste kans op 2-2 was (volgens Marion) voor Rowan in de 17e 
minuut maar ook deze ging net niet in het doel en bleef het 1-2. Roden bleef aandringen, aan een 
strafschop werd nog gedacht, maar die kreeg men niet.Uiteindelijk bleef het 1-2, waar gezien de 
inzet en kansen van Roden in de tweede helft het zeker 2-2 had kunnen en moeten staan. Over de 
gehele wedstrijd gezien zou dit ook een terechte uitslag zijn geweest. 
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