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Roden, 26 november 2022

Verslag: Roden VR1 tegen Buitenpost VR1

Eindelijk hebben de vrouwen van Roden hun eerste overwinning binnen en wel tegen Buitenpost 
VR1. Over de gehele wedstrijd gezien een verdiende overwinning.
Was het eerst nog Buitenpost die in de 8e minuut de kans kreeg om de score te openen, wat door 
keepster Chantal werd voorkomen, daarna was het Roden die het initiatief overnam. In de 20e 
minuut had Roden al op voorsprong kunnen komen en wel door Lotte. Het was echter de keepster 
van Buitenpost die dit nog net kon voorkomen.
Een minuut later kwam Roden toch op voorsprong. Het was Emerique die, met wat geluk, de bal 
voor haar voeten kreeg maar deze keurig afrondde, 1-0.
Roden bleef het initiatief houden maar toch was het oppassen geblazen. Dat bleek ook wel want in 
de 38e minuut moest keepster Chantal  nog even ingrijpen en bleef het 1-0.
Twee minuten later in de 40e minuut kwam Roden zelfs op een 2-0 voorsprong en wel door een 
vrije trap van Rianne, wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust ging de wedstrijd vrijwel gelijk op met iets meer balbezit aan Rodenzijde. In de 8e 
minuut was er nog een kans voor Marion om de voorsprong uit te breiden maar deze ging er  helaas 
voor Roden niet in.
Ook Buitenpost kwam zo nu en dan even buurten bij keepster Chantal maar ook zij wisten niet tot 
scoren te komen. Toch was het vier minuten voor tijd nog bijna 3-0 voor Roden geworden  door 
Celena. Haar afstandsschot ging maar net over in plaats van in het doel en bleef het dus 2-0 wat 
tevens de einduitslag zou zijn. De eerste zelf verdiende drie punten waren binnen. Inmiddels staat 
de teller op 7 punten aangezien de niet gespeelde wedstrijd tegen Be Quick Dokkum VR2 van 
afgelopen week een reglementaire overwinning van 4-1 opleverde. Met de vooruitzicht een 
uitwedstrijd aanstaande zaterdag bij SJ Broekster Walden VR1, waar zeker mogelijkheden liggen op
een goed resultaat, ziet de toekomst er voor Roden VR1 bij winst er weer rooskleuriger uit.
Maar laatstgenoemde wedstrijd moet eerst nog gewonnen worden.
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