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Roden, 07.05.2022

Verslag Roden VR1 tegen SJO Broekster Walden VR1

Na de laatste drie wedstrijden te hebben verloren werd het weer eens tijd om vandaag wat punten te 
pakken. Gezien de stand op de ranglijst en het feit dat de uitwedstrijd destijds met 0-1 werd 
gewonnen ging de aanhang langs de lijn hier ook wel een beetje van uit. Hoe anders verliep het 
begin van de wedstrijd. Broekster Walden domineerde in de eerste twintig minuten en Roden kwam 
er nauwelijks aan te pas. Onzuivere passes, onrust in de verdediging terwijl Broekster Walden vanaf
het begin al via de snelle vleugels gevaarlijk werd en ook wat kansen kreeg. Het was daarom ook 
niet verwonderlijk dat Broekster Walden, door een fout in de verdediging van Roden, de stand in de 
10e minuut op 0-1 bracht. Je zou zeggen dat na dit doelpunt Roden inmiddels wel wakker was 
geworden maar het tegendeel was echter waar, want met een uitval over drie schijven stond het in 
de 15e minuut al 0-2. Na 18 minuten was het eindelijk Roden die een kans kreeg maar deze ging 
naast het doel. Het had zelfs in de 25e minuut al 0-3 kunnen staan maar gelukkig voor Roden ging 
dit schot net naast het doel. Gezegd dient te worden dat Roden vanaf dit moment beter ging 
voetballen en dat bleek ook wel. In de 28e minuut was het Celena die met een afstandsschot de 
stand bijna op 1-2 had gebracht maar de bal scheerde net over de kruising. Zeven minuten later was 
het dan wel raak. Na een genomen corner werd er in het strafschopgebied hands gemaakt, dus 
strafschop, die door Marion werd benut, 1-2. Drie minuten later had het zelfs al 2-2 kunnen zijn 
ware het niet dat Rianne deze kans nog niet wist te benutten.Toch kwam Roden vlak voor de rust 
nog op 2-2 en wel door Britt, die in tweede instantie, de bal toch nog tussen de palen wist te krijgen.
De laatste 15 minuten van de eerste helft had Roden inmiddels wat meer grip op de wedstrijd 
gekregen. Dat gaf hoop voor de tweede helft die uitstekend begon voor Roden. Het was Celena die 
in de 2e minuut de bal in de rechterbovenhoek van het doel schoot, 3-2. Iedereen langs de lijn ging 
er eens voor staan of zitten met de gedachte dat Roden nu ging doordrukken. Niets was echter 
minder waar want uit een corner in de 9e minuut plofte de bal zo binnen, 3-3. Nog geen twee 
minuten later had Roden alle geluk van de wereld dat een schot van Broekster Walden via de lat 
over het doel ging. De wedstrijd ging nu op en neer en het was Rianne die Roden in de 13e minuut 
op voorsprong zette, 4-3. Roden had blijkbaar de smaak te pakken want uit een combinatie 
Celena/Rianne was het de laatste die deze aanval afrondde en de stand daarmee op 5-3 bracht. Toch 
was het oppassen geblazen want Broekster Walden gaf zich nog niet gewonnen en kreeg in de 40e 
minuut nog een grote kans om de stand op 5-4 te brengen, maar keepster Laura wist dit echter te 
voorkomen. Het bleef dus 5-3 wat ook de einduitslag zou zijn. Uiteindelijk een verdiende 
overwinning voor Roden na een matig begin in de eerste helft.
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