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Roden, 17.09.2022

Verslag bekerwedstrijd: Roden VR1 tegen Achilles 1894 VR1

Vandaag de laatste bekerwedstrijd voor Roden VR1. Een wedstrijd met twee totaal verschillende 
helften, evenals het weer trouwens. Over de eerste helft valt echter weinig of niets te melden. Beide 
partijen probeerden het wel maar echte grote kansen zijn er vrijwel niet geweest. In de 8e minuut 
het eerste schot op het doel van Roden maar deze ging naast het doel. In de 25e minuut was het 
Roden die aan de deur klopte en wel door Emerique, die goed doorkwam over rechts, maar deze 
mogelijkheid echter niet kon verzilveren. Drie minuten later was het Achilles die op voorsprong had
kunnen komen maar het was keepster Laura die dit wist te voorkomen. Ruststand 0-0. Na de rust 
met een stevige wind en regen, misschien daardoor wel, werd het nog een spannende wedstrijd
met kansen voor beide partijen om de winst naar zich toe te trekken. In de 15e minuut was het Lotte
die Roden op voorsprong had kunnen zetten maar dat lukte helaas niet. Daarna was het een komen 
en gaan naar beide doelen over en weer. In de 35e minuut was het Achilles die dacht op voorsprong 
te komen maar ook nu was het weer keepster Laura die redding bracht. Twee minuten later kreeg 
Achilles wederom een kans om te scoren maar deze bal ging echter naast het doel. Beide partijen 
gingen voor de winst en daardoor bleef de wedstrijd wel het aanzien waard. Zo ook in de 38e 
minuut. Een over rechts doorgebroken Jessie van Breukelen lukte het net niet om dit af te ronden en
bleef het dus nog steeds 0-0. Nauwelijks tijd om alles op te schrijven want even later was het weer 
Achilles die een voorsprong had kunnen nemen, maar je raadt het al, keepster Laura stond weer 
eens in de weg. Weer even later had Julia de kans en wel in de 40e minuut Roden op voorsprong te 
zetten. Haar schot ging echter hoog over het doel. Roden gaf echter niet op en het was in de 43e 
minuut dat Rianne op de paal schoot in plaats van in het doel. Had hij wel gezeten dan zou dit 
doelpunt zijn afgekeurd aangezien de scheidsrechter al had gefloten voor een blessure van een 
speelster van Achilles. Met nog een paar minuten te spelen stond het nog steeds 0-0  Normaal 
gesproken zou dit dan ook de einduitslag kunnen zijn. Daar dachten de speelsters van beide teams 
echter anders over. Was het eerst een speelster van Achilles die uit een counter bijna de 0-1 scoorde,
even later was het Julia die nog een grote kans kreeg om Roden op voorsprong te zetten. Het was 
echter de keepster van Achilles die dit voorkwam. Aangezien het nu vrijwel tijd was ging iedereen 
langs de lijn er vanuit dat de eindstand 0-0 zou worden. Helaas voor Roden werd het uit de laatste 
aanval van de wedstrijd vlak voor tijd toch nog 0-1 voor Achilles 1894. 
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