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Leek, 03.10.2022                                                                     
 

Verslag: VEV'67 VR1 tegen Roden VR1                                    

In een voor het publiek langs de lijn aantrekkelijke wedstrijd is het de vrouwen van Roden ook 
vandaag niet gelukt een of meerdere punten mee naar huis te nemen. Ging het in de eerste helft nog 
redelijk gelijk op, in de tweede helft moesten de vrouwen van Roden uiteindelijk toch buigen voor 
de vrouwen van VEV'67.
Roden begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam zelfs al in de 10e minuut op voorsprong door 
Lotte, 0-1. Nu was het echter de zaak deze voorsprong te behouden en liefst zelfs nog uit te breiden.
Helaas lukte dat laatste niet want in de 20e minuut stond het al weer 1-1.VEV'67 werd sterker en 
het was aan keepster Chantal te danken, met twee uitstekende reddingen in de 22e en 26e minuut, 
dat er nog steeds 1-1 op het scorebord stond. Alhoewel Roden er alles aan deed om op voorsprong 
te komen had men echter de grootste moeite om de 1-1 in stand te houden. Ondanks dat keepster 
Chantal in de 35e minuut nog net kon voorkomen dat het 2-1 voor VEV'67 zou worden, was het in 
de 38e minuut echter wel raak. Twee minuten later de kans voor Roden om de stand weer gelijk te 
trekken en wel door Rianne. Het lukte haar echter niet, na een voorzet van Julia, de bal tussen de 
palen te krijgen. Ruststand: 2-1.
Ondanks deze ruststand was er nog niets verloren en dat bleek ook wel in de 5e minuut. Uit een 
voorzet van Julia wist uiteindelijk Sharon de stand op 2-2 te brengen.Halverwege de tweede helft 
kreeg VEV'67 wat meer grip op de wedstrijd.Terwijl Roden probeerde op voorsprong te komen 
sloeg het noodlot, voor zowel de keepster als voor Roden, in de 35e minuut toe. Door een 
taxatiefout van de tot nu toe uitstekend keepende Chantal vloog de bal in, in plaats van naast het 
doel. 3-2. Keepster Chantal liet zich echter niet van de wijs brengen en voorkwam maar weer eens 
in de 40e minuut dat het 4-2 zou worden. Wat de vrouwen van Roden ook probeerden, echte grote 
kansen om verandering in de score te brengen kreeg men niet meer. Het laatste woord was echter 
voor VEV'67 die in de 44e en 48e minuut nog wel wist te scoren en daarmee de eindstand op 5-2 
bracht.
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