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Verslag: De Heracliden VR1 tegen Roden VR1

Vandaag de eerste competitiewedstrijd voor Roden VR1 en wel in Uithuizermeeden tegen De 
Heracliden VR1. Afgaande op de uitslag van 10-0 voor De Heracliden vorige week tegen Be Quick 
Dokkum zou het wel eens een lastige wedstrijd voor Roden kunnen worden. Dat het uiteindelijk een
3-0 nederlaag is geworden was over de gehele wedstrijd gezien beslist niet nodig geweest. (zie o.a. 
in het verslag de drie gemiste kansen in de eerste helft).
Roden begon goed aan de wedstrijd en had na bijna twee minuten spelen al op voorsprong kunnen 
staan. Nog geen acht minuten later was het Rianne die, na een mooie opgezette aanval, had moeten 
scoren maar ook deze kans werd niet verzilverd.Tot op dat moment waren De Heracliden nog niet 
echt gevaarlijk geweest maar dat zou snel veranderen. In de 14e minuut mocht Roden van geluk 
spreken dat de paal redding bracht en bleef het nog steeds 0-0. 
Ondanks de inzet van Rodenzijde kreeg de thuisclub wat meer grip op de wedstrijd en kansen om 
de score te openen, zoals in de 20e minuut. Maar ook zij wisten de kansen nog niet te verzilveren. 
De vrouwen van De Heracliden bleven echter aandringen en Roden mocht de handen dichtknijpen 
dat het in de 22e minuut geen 1-0 voor de thuisclub werd. Wie de kansen laat liggen krijgt vaak de 
deksel op zijn neus. Dat was bijna het geval voor de vrouwen van De Heracliden. Roden kreeg in de
33e minuut van de wedstrijd een dot van een kans om op voorsprong te komen. Het was Rianne die 
alleen op de keepster van De Heracliden afging maar de bal helaas voor Roden over het doel schoot.
Toch werd er voor de rust nog gescoord. Door slecht uitverdedigen werd het in de 38e minuut 1-0 
voor De Heracliden.
Met nog vijf minuten te spelen kreeg Roden nog de kans om voor de rust op gelijke hoogte te 
komen maar het lukte Marion echter niet de gegeven vrije trap om te zetten in een doelpunt.
Ruststand:1-0. 
Roden begon goed aan de tweede helft en het was Celena die het met een afstandsschot probeerde 
maar die door de keepster van De Heracliden gemakkelijk kon worden gepakt. Een minuut later 
werd het bijna 2-0 voor De Heracliden. Na een een scrimmage voor het doel van Roden was het 
keepster Laura die dit uiteindelijk nog net wist te voorkomen. Ondanks de inzet van Roden om de 
gelijkmaker te scoren werd het in de 20e minuut toch 2-0. Een afstandsschot vloog via de handen 
van keepster Laura tegen de onderkant lat en van daaruit in het doel. Roden gaf de moed nog niet 
op, kreeg ook nog wel wat mogelijkheden, maar wist helaas geen verandering meer in de stand te 
brengen. Het laatste woord was zelfs nog voor De Heracliden die in de 43e minuut de stand op 3-0 
brachten wat tevens de einduitslag zou worden.
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