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Roden, 04.06.2022

Verslag wedstrijd: Roden VR1 tegen FC Grootegast VR1
 
Begon Roden de eerste wedstrijd van het seizoen 2021-2022 met een uitwedstrijd bij FC 
Grootegast, vandaag sluit Roden het seizoen af thuis tegen FC Grootegast. Werd het toen een 
moeizame overwinning ook nu werd niets cadeau gegeven. In de eerste helft liep het bij Roden nog 
niet helemaal vlekkeloos en kreeg men nauwelijks mogelijkheden om de score te openen. Pas na 15 
minuten was het eerste schot op het doel van FC Grootegast door Rowan die echter niets opleverde. 
Nadien was het FC Grootegast die een aantal kansen kreeg om een voorsprong te nemen maar ook 
daar werden ze niet benut. Zoals in de 30e minuut waarbij de bal net naast het doel van Roden ging.
In de 42e minuut, na redding keepster Laura, vloog de bal uiteindelijk tegen de paal en in de 44e 
minuut rolde de bal wederom net naast het doel. Het was dan ook geen verrassing dat FC 
Grootegast de leiding nam en wel in de 45e minuut, 0-1. Toch had Roden met een beetje geluk in
de 32e minuut de leiding kunnen nemen en wel door Maud ware het niet dat de keepster van FC 
Grootegast dit met een uitstekende redding wist te voorkomen. In de 46e minuut probeerde Lotte 
het nog eens met een afstandsschot maar het bleef 0-1 wat ook de  ruststand zou zijn. Na de rust 
kreeg Roden wat meer grip op de wedstrijd. De eerste kans was er al in de 14e minuut want het was 
Marion die met een kopbal de stand bijna op 1-1 had gebracht. Zes minuten later was het de 
keepster van FC Grootegast die voorkwam dat Jessie de stand op 1-1 zou brengen. In de 30e minuut
kwam dan toch de verdiende gelijkmaker. Britt brak weer eens door, kwam op het laatst een 
speelster van FC Grootegast tegen, die uitgleed in het strafschopgebied en daardoor hands maakte. 
De terecht toegekende strafschop werd door Marion feilloos ingeschoten, 1-1. Met nog vijftien 
minuten te spelen ging Roden voor de overwinning. Dat werd al snel beloond want nog geen vijf 
minuten later stond het al 2-1. Het was Britt die uit een counter Roden op voorsprong zette.Toch gaf
FC Grootegast zich nog niet gewonnen en kreeg in de 40e minuut nog een dot van een kans om op 
2-2 te komen, welke gelukkig voor Roden niet werd verzilverd. Met nog ongeveer zeven minuten te
spelen, blessuretijd meegerekend, gebeurde er nog van alles. Eerst was het Britt die in de 42e 
minuut net naast schoot en een minuut later was het Marion die met een geweldig afstandsschot de 
stand op 3-1 bracht. Drie minuten later had Roden zelfs nog op een 4-1 voorsprong kunnen en 
moeten komen. Het was Maud, die na een prachtige aktie over rechts, de bal helaas voor Roden 
naast in plaats van in het lege doel schoot. Het bleef dus 3-1 wat tevens de einduitslag zou zijn.
Met deze overwinning werd de 6e plaats veiliggesteld en zit het seizoen 2021-2022 er al weer op.
Langs deze weg wens ik de coach, speelsters en trouwe aanhang een fijne vakantie toe. Ook niet te 
vergeten Bart Thomas die elke week zorgt dat de verslagen op de site van de VV Roden komen te 
staan.
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