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Pesse, 20.08.2022

Verslag oefenwedstrijd SV Pesse VR1/VR2-Roden VR1

Alhoewel nog niet iedereen van vakantie is teruggekeerd is het voetbalseizoen 2022-2023 inmiddels
ook voor Roden VR1, na wat trainingen, nu met een eerste selectiewedstijd begonnen en wel tegen 
een combinatieteam van Pesse VR1/VR2. Dit onder leiding van de nieuwe trainer Arjen Postma. 
Het werd uiteindelijk een 7-0 nederlaag wat ook wel te verklaren is. Een aantal speelsters waren er 
nog niet en er moesten twee veldspeelsters, te weten Celena 1e helft en Marion 2e helft het doel 
verdedigen. Ook speelt natuurlijk mee dat een deel van de speelsters van Pesse een klasse hoger 
spelen dan Roden terwijl Roden het team had aangevuld met speelsters uit o.a. MO20. In de eerste 
helft had Roden het al niet gemakkelijk maar keepster Celena en de verdediging van Roden wisten 
de stand nog lange tijd op 0-0 te houden. Halverwege de eerste helft werd het dan toch 1-0 voor de 
thuisclub wat tevens de ruststand zou zijn aangezien Roden vrijwel geen kans had gehad om zelf 
ook tot scoren te komen.
Na de rust wisten de vrouwen van Pesse de score te verhogen naar uiteindelijk 7-0. In de 4e minuut 
al een waarschuwing met een schot die maar net naast ging. Drie minuten later was het wel raak, na 
een inschattingsfoutje van de keepster van Roden, 2-0. Wat Roden ook probeerde men kreeg geen 
geen grip op de wedstrijd en bij Pesse ging het al beter lopen. In de 25e minuut wist keepster 
Marion met een uitstekende redding nog een doelpunt te voorkomen maar drie minuten later lag de 
bal er wel in, buitenspel of niet, 3-0.
Roden was niet meer bij machte om hierin nog enige verandering te brengen en Pesse wist tussen de
32e en 43e minuut zelf nog 4x te scoren. Eindstand zoals gezegd 7-0.
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