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Assen, 27 augustus 2022

Verslag: oefenwedstrijd Achilles 1894 VR1-Roden VR1

Na SV Pesse de vorige week vandaag de tweede oefenwedstrijd en wel in Assen tegen Achilles 
1894 VR1, een van de tegenstanders in de bekercompetitie in september aanstaande. 
Na weer een weekje trainen en wat teruggekeerde speelsters van vakantie waren uiteraard de trainer
en publiek langs de lijn benieuwd hoe het team er nu voor staat.
Roden begon echter niet al te best aan de wedstrijd en in de 1e minuut stond het al bijna 1-0 voor de
thuisclub. Er is een gezegde “een gewaarschuwd mens telt voor twee” maar dat ging blijkbaar niet 
op voor de vrouwen van Roden want drie minuten later was het wel raak, 1-0. Roden probeerde het 
spel nadien wel naar zich toe te trekken maar dat lukte nog niet echt en was het nog steeds oppassen
geblazen niet nog een tegengoal te krijgen. Zoals gezegd Roden deed er wel alles aan om deze 
achterstand weg te werken maar echte grote kansen waren er nog niet geweest. In de 15e minuut 
mocht Roden zelfs de handen dichtknijpen dat bij een uitbraak de paal redding bracht en daarmee 
de stand nog steeds op 1-0 bleef staan. Roden had het geluk ook niet aan hun zijde want uit een 
strakke voorzet van Celena in de 18e minuut had het ook zomaar 1-1 kunnen staan. De wedstrijd 
kabbelde wat voort, wat speldenprikken aan beide zijde, maar gescoord werd er voorlopig niet. 
Bijna was in de 41e minuut raak voor Achilles 1894 maar het was aan keepster Chantal te danken 
dat het bij een stand van 1-0 bleef, wat tevens de ruststand zou zijn.
Met een 1-0 achterstand is in de tweede helft nog alles mogelijk zou je zeggen. Deze conclusie kon 
echter al vrij snel in de prullenbak want na vijf minuten stond het, na slecht uitverdedigen, al 2-0 
voor de thuisclub. Toch kreeg Roden in de tweede helft wat meer grip op de wedstrijd en ging de 
strijd gelijk op. Roden kreeg ook wat kansen om tot scoren te komen en Achilles had minder 
overwicht dan in de eerste helft. De grootste kans voor Roden was echter in de 20e minuut. Het was
Lotte, die na een uitstekende pass alleen op de keepster van Achilles afging. Haar schot werd door 
de keepster van Achilles gestopt en ook de terugkerende bal wist Lotte niet tussen de palen te 
krijgen en bleef het dus 2-0.
Het zat Roden ook niet mee want twaalf minuten later was het de lat die voorkwam dat Maud de 
stand op 2-1 zou brengen en bleef het bij 2-0 wat tevens de einduitslag zou zijn.

R.M.Vonk


