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Leek, 3 september 2022

Verslag: bekerwedstrijd VEV'67 VR1-Roden VR1

Het voetbalseizoen 2022-2023 is gelukkig voor de voetballiefhebbers nu echt weer begonnen. Voor 
Roden betekende dit een bekerwedstrijd uit bij VEV'67 te Leek. Het werd uiteindelijk een 5-2 
nederlaag en over de gehele wedstrijd gezien een verdiende overwinning voor de tegenpartij. In 
deze wedstrijd was gelegenheidskeepster Laura, aangezien Chantal in verband met een blessure nog
niet kon spelen, de opvallendste speelster aan Rodenzijde.
Waren het niet de vele reddingen die ze heeft verricht dan was het wel de gemiste strafschop in het 
begin van de wedstrijd en een foutje in de 22e minuut waardoor VEV'67 op een 1-0 voorsprong kon
komen. Deze voorsprong was op dat moment zeker niet onverdiend aangezien VEV'67 al meerdere 
kansen had gehad, in de 10e en 20e minuut, om de score te openen.Toch kwam Roden goed terug 
en wel door Noor die de stand in de 30e minuut op 1-1 bracht wat tevens de ruststand zou zijn. 
Iedereen die Roden een warm hart toedraagt langs de lijn ging er de tweede helft voor staan maar 
kwam uiteindelijk van een koude kermis thuis. Binnen 1 minuut, vanaf de aftrap, stond het al 2-1 
voor VEV'67. Negen minuten later werd het, na een goed uitgespeelde aanval van VEV'67, al 3-1. 
De vrouwen van Roden waren de grip op dat moment, wat men ook probeerde, volledig kwijt. Het 
werd nog erger voor Roden want in de 20e minuut werd het 4-1 en tien minuten later zelfs 5-1. In 
de 35e minuut had het zelfs nog 6-1 kunnen staan ware het niet dat keepster Laura dit met een 
uitstekende redding nog kon voorkomen. Je kunt niet zeggen dat de vrouwen van Roden er niet 
alles aan deden om een beter resultaat te behalen. Dat werd in de 40e minuut dan ook beloond. Het 
was Celena die de bal tussen de palen schoot en daarmee de stand op 5-2 bracht. Nog geen vier 
minuten later had het zelfs nog 5-3 kunnen worden door Celena maar de bal ging net naast in plaats 
van in het doel. Eindstand 5-2. De volgende wedstrijd is eveneens een bekerwedstrijd en wel thuis 
tegen Marum VR1, nu 2e klasse en vorig seizoen tegenstander van Roden in de competitie. Roden 
VR1 zal dus flink aan de bak moeten maar je weet het maar nooit. “De bal is rond”.

R.M.Vonk

Opmerking:
Er is helaas geen verslag van de oefenwedstrijd van afgelopen woensdag tussen GVAV Rapiditas en
Roden. Aangekomen in Roden bleek dat de wedstrijd Roden tegen Helpman was gewijzigd in een 
uitwedstrijd in Groningen. Toch nog wat gegevens opgevraagd. Uitslag: 4-2 voor GVAV Rapiditas. 
En ere wie ere toekomt, 2 goals van Julia.



                                     


