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Verslag: Winsum VR2 tegen Roden VR1                                      

Het is Roden ook vandaag niet gelukt om een of meerdere punten mee huiswaarts te nemen. 
Evenals bij de vorige vier wedstrijden te weten Oerterp, Sios, Grootegast en 't Fean wist ook 
Winsum de score binnen 20 minuten te openen en begon Roden nu ook weer met een achterstand.  
Is het concentratiegebrek of zat men deze keer nog te denken aan de waterzak die men was vergeten
mee te nemen, zeg het maar. Het begon eigenlijk al in de 3e minuut en was het aan keepster Chantal
te danken dat de stand nog op 0-0 bleef staan. Gelukkig pakte Roden de draad nu snel op en had het 
door Rianne in de 5e minuut zelf op voorsprong kunnen komen, maar het bleef 0-0. Tien minuten 
later mocht Roden echter van geluk spreken dat het bijna door een eigen goal van Marion geen 1-0 
voor Winsum stond.Winsum werd daarna sterker en wist dit te onderstrepen door in de 14e minuut 
te scoren, 1-0. Roden probeerde het wel, maar kreeg vrijwel geen vat op de wedstrijd. Toch had een 
afstandsschot van Marion in de 30e minuut meer verdiend maar deze ging er helaas niet in. 
Ruststand 1-0.
Na de rust begon Roden beter aan de tweede helft. In de 1e minuut al een speldenprik en in de 2e 
minuut was het Nadia, die na een goed uitgevoerde aanval, de bal net over het doel schoot. Tot aan 
ongeveer de 20e minuut liep het redelijk bij Roden maar vanaf dat tijdstip viel men weer terug op 
het niveau van de eerste helft. In de 22e minuut al de eerste waarschuwing. Een afstandsschot van 
Winsum kwam gelukkig voor Roden nog net tegen de paal en bleef het 1-0. Roden probeerde nog 
het tij te keren maar Winsum gaf geen krimp. Al dient gezegd dat het Roden ook deze keer weer 
niet meezat. In de 30e minuut vond uiteindelijk de beslissing plaats door een tweede doelpunt van 
Winsum, 2-0, wat tevens de einduitslag zou zijn. 
Volgende week de thuiswedstrijd tegen Be Quick Dokkum VR2. 
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