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Roden, 21.05.2022

Verslag wedstrijd: Roden VR1 tegen Oranje Nassau VR4

Vandaag de wedstrijd tegen de nummer twee van de ranglijst en tevens nog kampioenskandidaat 
Oranje Nassau VR4. Zou Roden VR1, na de ongelukkige nederlaag van afgelopen week tegen 
Hardegarijp, nogmaals kunnen stunten tegen Oranje Nassau zoals in de uitwedstrijd die met 0-0 
gelijk werd gespeeld. In de eerste tien minuten van de wedstrijd was het over en weer nog wat 
aftasten geblazen. Pas in de 13e minuut een mogelijkheid voor Oranje Nassau om de score te 
openen maar het afstandsschot leverde echter niets op.Oranje Nassau werd nadien wel wat sterker 
en kreeg ook meer mogelijkheden om de score te openen maar daar bleef het dan ook bij. Inmiddels
was de druk van Oranje Nassau iets afgezwakt en was het Roden die ook wat kansen kreeg maar die
ook nog niets opleverden. In de 34e minuut was het dan eindelijk toch raak, niet voor Oranje 
Nassau, maar voor Roden. Het was Rianne die uit een voorzet van Maud, de stand voor Roden, op 
1-0 bracht. Oranje Nassau, uiteraard geschrokken van deze tussenstand, deed er alles aan om nog 
voor de rust de stand gelijk te trekken wat gelukkig voor Roden niet lukte. Ruststand, 1-0. 
Wat iedereen kon verwachten was dat Oranje Nassau na de rust er alles aan zou doen om zo snel 
mogelijk deze achterstand weg te werken. Dat gebeurde helaas voor Roden te snel want in de 4e 
minuut werd de stand al gelijk getrokken, 1-1. Was het in de eerste helft al een boeiende wedstrijd, 
door deze tegentreffer zou het er nog spannender op worden. Oranje Nassau moest winnen om in de
race te blijven voor het kampioenschap.Voor Roden, die sowieso wilde winnen, was winst voor het 
behoud van de zesde plaats nog van belang. In de 16e minuut was het Roden die op voorsprong had 
kunnen komen door Rianne maar het lukte haar niet de bal tussen de palen te krijgen. Zes minuten 
later mocht Roden echter van geluk spreken dat het 1-1 bleef nadat de bal via de paal uiteindelijk 
nog net voor de doellijn door keepster Laura kon worden opgepakt. Het zou de laatste twintig 
minuten van de wedstrijd nog spannend worden. Voor Roden om in ieder geval minimaal de 1-1 te 
behouden en voor Oranje Nassau die moest gaan voor de winst voor een eventueel kampioenschap. 
De vrouwen van Roden waren echter geenszins van plan om aan het laatste mee te werken tot 
frustratie van de leider van Oranje Nassau, daarover later meer. Mooier nog want het was Rowan 
die na een pass van Rianne, de stand op 2-1 bracht.
Oranje Nassau probeerde uiteraard er alles aan te doen om deze achterstand weg te werken maar de 
vrouwen van Roden gaven geen krimp. Roden had zelfs in de 40e minuut nog op 3-1 kunnen komen
nadat Maud drie speelsters van Oranje Nassau was gepasseerd maar net niet het laatste zetje kon 
geven en bleef het dus 2-1, wat tevens de einduitslag zou zijn. Daarmee stuurde Roden Oranje 
Nassau met lege handen en een kater naar huis. Dat de leider van Oranje Nassau na de wedstrijd 
nog even kwam vertellen hoe “schaamteloos” Roden had gevoetbald, getuigt niet van enig respect 
voor de tegenstander. 
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