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Roden, 16 april 2022

Verslag wedstrijd Roden VR1 tegen FC Burgum VR2

Vandaag de thuiswedstrijd tegen FC BurgumVR2, nummer laatst op de ranglijst. Normaal  ge- 
sproken moet dit voor Roden drie punten opleveren wat uiteindelijk ook is gebeurd. Roden begon 
uitstekend aan de wedstrijd want in de 2e minuut stond het al 1-0 door een doelpunt van Laura. 
Langs de kant werd al geroepen: tien,tien. Zover zou het echter niet komen en Burgum was ook niet
van plan hieraan mee te werken. Dat bleek ook wel want het was vijf minuten later dat Burgum een 
poging waagde om een wijziging in de stand te brengen echter zonder resultaat. In de 8e minuut 
was Roden weer aan de beurt. Het was Britt die “op de brommer” alleen op het doel afging maar de 
keepster van Burgum wist nog net een doelpunt te voorkomen. Roden ging door en het was in de 
10e minuut Jessie, die het probeerde, maar dat leverde nog geen doelpunt op. Hieruit bleek wel dat 
Roden uitstekend aan de wedstrijd begon en het was pas in de 24e minuut dat Burgum een echte 
grote kans kreeg, maar daar wist keepster Chantal wel raad mee. Roden verzuimde echter door te 
gaan en Burgum werd zelfs gevaarlijker. In de 29e minuut de eerste waarschuwing, met een 
afstandsschot uit een counter, die nog geen doelpunt opleverde. Zeven minuten later in de 36e 
minuut mocht Roden van geluk spreken dat het geen 1-1 werd omdat de paal redding bracht. Bij 
Roden liep het allemaal niet meer zo goed als in de eerste twintig minuten van de wedstrijd en dat 
bleek ook wel uit de kansen die Burgum nu kreeg. Toch was het Roden die bij een uitval in de 39e 
minuut door Rianne wel scoorde en daarmee de stand op 2-0 bracht. Het werd zelfs nog voor de rust
in de 51e minuut 3-0  voor Roden door een eigen doelpunt van Burgum. Ruststand 3-0.
Men zou verwachten dat Roden na de rust de score zou opvoeren maar niets was minder waar. Het 
waren de speelsters van Burgum die goed uit de kleedkamer kwamen en ook wat meer grip op de 
wedstrijd kregen. De eerste waarschuwing was al in de 8e minuut met een schot op het doel. Vijf 
minuten later mocht Roden echter van geluk spreken dat de bal uit een corner niet in het doel 
belandde. Bij Roden liep het allemaal niet zo vlot meer. Veel foutieve passes en onrust in het spel.  
Burgum ging door en het was in de 34e minuut aan keepster Chantal te danken dat het nog steeds  
3-0 stond. Toch was het laatste woord bijna nog voor Roden. In de laatste seconden van de 
blessuretijd had Celena, na drie tegenstanders te hebben gepasseerd, nog de kans om de score te 
verhogen. Haar schot belandde in het zijnet in plaats in het doel, waarna er direct werd afgefloten. 
Drie punten zijn weer binnen ook al speel je geen beste wedstrijd en daar gaat het uiteindelijk om. 
De eerstvolgende drie wedstrijden, binnen 1 week, zijn echter van een ander kaliber. Drie ploegen 
uit de top vier, te weten Blauw Wit, uit, Marum uit en Zuidhorn thuis.       
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