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Sauwerd, 29 oktober 2022

Verslag: SIOS VR1 tegen Roden VR1

Vandaag een op papier geen gemakkelijke uitwedstrijd en wel tegen medekoploper 
SIOS VR1. Het werd uiteindelijk een 3-0 nederlaag voor Roden. Een terechte 
overwinning aangezien de vrouwen van Roden, ondanks hun inzet en strijd, zelf 
vrijwel geen kansen hebben gehad om tot scoren te komen. De eerste en echte grote 
kans was pas in de 74e minuut voor Roden door Maud die er echter niet inging. SIOS
liet er vanaf het begin geen gras over groeien en had in de 5e minuut al de kans om de
score te openen, welke gelukkig voor Roden nog werd gemist. Vijf minuten later in 
de 10e minuut was het uit een counter wel raak, 1-0. Roden deed er alles aan om de 
aanvalsdrift van SIOS te stoppen en probeerde ook onder de druk uit te komen wat 
maar niet lukte. In de 21e minuut werd het bijna 2-0 voor SIOS ware het niet dat 
Marion de bal nog net voor de doellijn kon weghalen en bleef het dus nog steeds 1-0 
wat ook de ruststand zou zijn. 
Ook na de rust was SIOS de bovenliggende partij maar het bleef toch nog lang 1-0.
Het lukte Roden maar niet om enig grip op de wedstrijd te krijgen. Echte kansen om 
tot scoren te komen waren er ook niet.  
Het werd dan ook uiteindelijk in de 66e minuut 2-0 nadat keepster Chantal in de 54e 
minuut de stand nog op 1-0 wist te houden. Via de onderkant van de lat ging de bal 
helaas voor Roden alsnog in het doel.
Het werd zelfs in de 76e minuut nog 3-0 voor SIOS door een strafschop, die om 
onduidelijke reden werd gegeven.
Omdat er verder niet meer werd gescoord was de eindstand dus 3-0.
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