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Roden, 05-11-2022

Roden VR1 heeft eindelijk zijn eerste punt binnen.

Onder leiding van de nieuwe coach René Dreise heeft Roden VR1 zijn eerste punt binnen door met 
2-2 gelijk te spelen tegen Oerterp VR1. Een wedstijd met twee verschillende helften.
Hadden de vrouwen van Roden de eerste helft wat meer grip op de wedstrijd in de tweede helft was 
het Oerterp die het Roden niet gemakkelijk maakte. Oerterp begon echter wel sterk aan de wedstrijd
en Roden mocht zijn handen dichtknijpen dat het, uit een counter, in de 7e minuut al niet 0-1 stond.
Dat Roden hier echter niet van onder de indruk was, bleek wel uit het feit dat met een beetje geluk 
men drie minuten later zelf op voorprong had kunnen komen. Helaas werd het schot van Lotte nog 
net tot corner verwerkt en bleef het 0-0. Toch was het Oerterp die uit een counter in de 15e minuut 
de leiding nam, 0-1.Drie minuten later werd het bijna nog 0-2 maar gelukkig voor Roden ging dat 
feest voor Oerterp niet door en bleef het 0-1. Nadien begon Roden beter te voetballen en het was 
dan ook terecht dat Roden in de 20e minuut, door Rianne, op 1-1 kwam. Nog geen vier minuten 
later werd het zelfs 2-1 door een afstandsschot van Laura.
Roden bleef het initiatief houden maar het was beslist niet zo dat Oerterp geen kansen kreeg.
Zowel Roden als Oerterp deden er alles aan om nog voor de rust een wijziging in de stand te 
brengen. Het dichtst hierbij was Roden in de 44e minuut nadat men een vrije trap mocht nemen 
even buiten het strafschopgebied. Het lukte Marion echter niet de bal tussen de palen te krijgen en 
bleef het dus 2-1, wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust een wat meer dominanter Oerterp en gaandeweg kreeg Roden het moeilijker. Dat bleek 
ook wel want in de 10e minuut was het keepster Chantal die nog net een doelpunt kon voorkomen. 
Toch kreeg Roden in de 15e minuut nog de kans om de stand op 3-1 te brengen en wel door Maud. 
Haar schot ging echter hoog over het doel. Oerterp gaf de strijd niet op en de eerste waarschuwing 
was er in de 25e minuut waarbij Roden van geluk mocht spreken dat de bal tegen de paal in plaats 
van in het doel belandde.
Toch was het Oerterp die in deze sportieve en spannende wedstrijd nog tot scoren zou komen en 
wel uit een corner in de 23e minuut 2-2. Aangezien er in het verdere verloop van de wedstrijd niet 
meer werd gescoord werd dit tevens de einduitslag.
Over de gehele wedstrijd gezien een terechte uitslag waar beide teams wel mee konden leven.
Er is een gezegde “Als het eerste schaap over de dam is, volgen er meer” Hopelijk gaat dit op bij de 
eerstvolgende wedstrijd van Roden, uit bij vv Winsum VR2, aanstaande zaterdag.
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