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Roden, 15.10.2022

Verslag wedstrijd: Roden VR1 tegen FC Grootegast VR1
 
Vandaag een thuiswedstrijd voor Roden en wel tegen FC Grootegast VR1, ongeslagen en samen  
medekoploper met SIOS VR1. Een mooie uitdaging op papier maar het zal zeker geen makkelijke 
wedstrijd worden. Het werd uiteindelijk een 2-3 nederlaag waar een gelijkspel op basis van de 
tweede helft zeker verdiend zou zijn geweest. FC Grootegast begon beter aan de wedstrijd dan 
Roden en dat werd in de 6e minuut al beloond met een doelpunt, 0-1. Na dit doelpunt had Roden 
inmiddels in de gaten gekregen dat de wedstrijd al was begonnen en schroefde het tempo op. Na 
wat kleine mogelijkheden over en weer de eerste redelijke kans in de 18e minuut. Een uitval via 
Celena over de linkerkant werd echter nog niet afgerond want haar schot ging net naast het doel. 
Ondanks dat FC Grootegast iets meer balbezit en ook kansen heeft gehad om de voorsprong uit te 
breiden bleef het lange tijd 0-1.Daar kwam echter in de 20e minuut verandering in. Het was Laura 
die met een afstandsschot de stand op 1-1 bracht. Vanaf dat moment ging de wedstrijd redelijk 
gelijk op maar echte grote kansen voor Roden waren er nog niet. Roden kwam zelfs weer op 
achterstand en wel in de 38e minuut.Via een aanval over links wist FC Grootegast namelijk weer 
te scoren 1-2, wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust een feller spelend Roden die zich nog niet gewonnen had gegeven. Toch mochten de 
vrouwen van Roden in de 2e minuut van geluk spreken dat door goed ingrijpen van keepster 
Chantal het niet 1-3 werd. Twee minuten later had het ook zo maar 2-2 kunnen zijn door Rianne 
maar haar schot ging net naast het doel. Vanaf de 10e minuut werd de druk van FC Grootegast 
weer wat groter en dat resulteerde uiteindelijk dan ook in de 20e minuut in een doelpunt, 1-3. 
De vrouwen van Roden gaven echter niet op en FC Grootegast kreeg het moeilijk. Eerst was het 
Lotte die in de 30e minuut de bal op de lat schoot en vijf minuten later was het Julia die dat 
evenaarde. Roden bleef echter aandringen en dat werd uiteindelijk ook beloond. Het was Jessie die 
in de 38e minuut op een mooie plek niet ver van het doel onderuit werd gehaald. De toegekende 
vrije trap werd door Marion benut, 2-3.
Met nog ongeveer 15 minuten te spelen was nu alles weer mogelijk. Roden bleef aandringen, FC 
Grootegast had het moeilijk, maar er werd helaas niet meer gescoord.
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