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 Leeuwarden, 23.04.2022

Verslag: Blauw Wit '34 VR1 tegen Roden VR1

Vandaag de eerste van de drie moeilijke uitwedstrijden beginnende bij Blauw Wit '34 in 
Leeuwarden. Wetende dat de thuiswedstrijd destijds met 1-5 werd verloren wist men vooraf dat het 
geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Gelukkig was, na een blessure, Marion weer terug en dat 
zou zeker niet onopgemerkt blijven, maar daarover later meer.
Roden in de eerste helft met een strakke wind in de rug begon geconcentreerd aan de wedstrijd. 
Blauw Wit '34 wist in het begin wel het initiatief naar zich toe te trekken maar echte grote kansen 
waren er nog niet en was keepster Chantal ook nog niet echt in de problemen geweest. De eerste 
redelijke kans voor Blauw Wit '34 was in de 10e minuut maar deze leverde verder niets op. In de 
20e minuut een mooie combinatie tussen Celena en Britt had een beter resultaat verdiend maar ook 
uit deze aanval werd niet gescoord. Ook Blauw Wit '34, die iets meer overwicht had en ook kansen 
kreeg, om de score te openen wist tot nu toe het doel niet te vinden. In de 25e minuut kreeg Roden 
echter de eerste tegenslag te verwerken. Het was Britt die zich moest laten vervangen met een 
blessure. Inmiddels had Nadia zich al warm gelopen en kwam er even later dan ook in. In de 38e 
minuut een uitbraak van Roden, die met een overtreding in het strafschopgebied, werd gestopt. 
Strafschop dus en de mogelijkheid om op een 0-1 voorsprong te komen. Marion zoals gebruikelijk 
ging dan ook achter de bal staan. Helaas voor Roden schoot ze de bal hoog over en bleef het 0-0. 
Vier minuten later was het Blauw Wit '34 die de score had kunnen openen maar zoals zo vaak was 
het Chantal die dat voor de tegenstander weer verpestte. Rust 0-0. Na de rust had Blauw Wit '34 nu 
de strakke wind flink in de rug en zou het waarschijnlijk moeilijker voor Roden worden om eruit te 
komen. In de 1e minuut moest keepster Chantal al ingrijpen maar twee minuten later kreeg Roden 
de mogelijkheid om zelf de score te openen. Een afstandsschot ging maar net over het doel van 
Blauw Wit '34. Er werd door beide partijen met veel inzet gestreden waarbij Blauw Wit '34 toch iets
meer grip op de wedstrijd had. Dat leverde uiteindelijk in de 10e minuut dan ook een doelpunt op, 
1-0. Roden ging echter niet bij de pakken neerzitten en deed er alles aan om een beter resultaat te 
behalen. Met nog ongeveer 15 minuten te spelen gaf Gydo, de coach, het sein om “een op een” te 
spelen en daarmee te proberen er alsnog een gelijkspel uit te halen. Bijna was het in de 38e minuut 
ook nog het geval maar het feest ging helaas niet door. Blauw Wit '34 had echter het laatste woord. 
Eerst was het Chantal die in de 40e minuut nog een tegendoelpunt voorkwam maar bij een 
afstandsschot in de 89e minuut was ook zij echter kansloos. Na de wedstrijd is het altijd makkelijk 
praten. Maar als.............. , hoe was de wedstrijd dan verlopen en had Roden toch nog een of drie 
punten mee naar huis kunnen nemen.
Die vraag zal helaas nooit beantwoord worden en dat maakt de discussie na een wedstrijd met een 
pilsje,wijntje of frisdrank ook wel weer mooi.
Aanstaande maandag de tweede zware wedstrijd en wel uit bij Marum, maar die begint ook gewoon
met 0-0.
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