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Verslag: Be Quick Dokkum VR2 tegen Roden VR1

Nadat Roden afgelopen zaterdag weer eens de drie punten in eigen huis mocht houden, waren de 
vrouwen van Roden vandaag tegen de nummer twaalf van de ranglijst eigenlijk aan hun stand 
verplicht nu de drie punten mee naar huis te nemen. 
Met een overwinning van 1-3 is dat ook inderdaad gelukt. Roden begon goed aan de wedstrijd en 
het werd in de 5e minuut zelfs al 0-1 door een doelpunt van Rianne. Nadien ging de wedstrijd 
redelijk op en neer met iets meer overwicht van Rodenzijde. Dat laatste bleek ook wel want in de 
20e minuut was Britt al dichtbij een doelpunt voor Roden maar de bal ging net via de lat over het 
doel. Tien minuten later hetzelfde verhaal maar nu was het Marion wiens schot over het doel vloog. 
Be Quick Dokkum probeerde het wel maar echte grote kansen hebben ze op wat speldenprikjes na 
niet gehad. Roden daarentegen had pech dat wederom een schot in de 40e minuut, nu door Julia, 
ook niet in het doel belandde. Toch wist Roden nog voor de rust te scoren en wel in de 42e minuut. 
Met een afstandsschot van zeker 30 meter bracht Rianne de stand op 0-2 wat tevens de ruststand 
zou zijn.
De tweede helft van de wedstrijd was bijna een kopie van de eerste helft. Roden had de partij 
redelijk onder controle maar moest toch oppassen dat Be Quick Dokkum een aansluitingstreffer zou
maken. In de 10 minuut bracht Rowan, normaal gesproken, aan alle onzekerheid een einde want na 
een strakke voorzet van Emerique bracht zij de stand op 0-3. De wedstrijd kabbelde nadien wat 
voort met enkele mogelijkheden voor zowel Roden als Be Quick Dokkum maar echte grote kansen 
waren er voor beide teams niet. Toch kon Roden helaas de nul niet houden want het was Be Quick 
Dokkum die in de 42e minuut alsnog wist te scoren en daarmee de stand op 1-3 bracht, wat tevens 
de einduitslag zou zijn.
Een verdiende overwinning van Roden gezien het spelbeeld over de gehele wedstrijd en het zou 
mooi zijn als deze lijn aanstaande zaterdag kan worden doorgetrokken en wel uit bij  Hardegarijp 
VR1 te Hardegarijp.
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