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Damwald, 3 december 2022
 

Verslag wedstrijd: SJO Broekster Walden VR1- Roden VR1

Na de mooie overwinning van afgelopen zaterdag was de vraag: Zouden de vrouwen van Roden
de drie punten nu ook bij Broekster Walden mee naar huis kunnen nemen ?
In ieder geval begon Roden uitstekend aan de wedstrijd en had het met een beetje geluk na vijf 
minuten spelen al 1-0 voor Roden kunnen staan. Een schot van Lotte ketste helaas via de  onder-
kant van de lat het veld weer in, in plaats van in het doel.
Roden bleef het initiatief houden maar het bleef oppassen geblazen want tien minuten later werd  
het bijna 1-0 voor de thuisclub. Roden was gewaarschuwd en pakte de draad gelukkig weer op.
Dat bleek ook wel want nog geen twee minuten later, in de 17e minuut, was het Julia die scoorde  
en daarmee de stand op 0-1 bracht. Gezien het spelbeeld een verdiende voorsprong voor Roden op 
dat moment. Na deze goal ging de  wedstrijd nu redelijk gelijk op, met iets meer mogelijkheden 
voor Roden om de voorsprong uit te breiden. Dat laatste werd plotseling en wel in de 38e minuut 
teniet gedaan. Met een uitstekende aanval van Broekster Walden, de verdediging van Roden werd 
volledig uitgespeeld, werd het 1-1. Het was even schrikken maar Roden was hier niet van onder de 
indruk en nam even later het initiatief weer in eigen hand. Dat werd in de 43e minuut beloond en 
wel door een doelpunt van Marion, 1-2, wat tevens de ruststand zou zijn.
In de tweede helft was Roden de betere ploeg. Broekster Walden probeerde het nog wel maar de 
vrouwen van Roden hadden de wedstrijd onder controle. Ondanks dat was het toch nog Broekster 
Walden die in de 15e minuut de kans kreeg om de stand gelijk te trekken wat echter niets op-
leverde. Vijf minuten later was het weer raak en wel voor Roden. Het was Maud die met een 
afstandsschot de stand op 1-3 bracht. Broekster Walden kwam er vrijwel niet meer aan te pas en  
met een beetje geluk had het zelfs in de 22e minuut 1-4 kunnen staan ware het niet dat het 
afstandsschot van Celena maar net over het doel ging. Twee minuten later werd deze stand toch 
nog gehaald en wel door Rianne die, na een assist van Julia, de score nu wel op 1-4 bracht. 
In het verdere verloop van de wedstrijd werd er niet meer gescoord. Einduitslag dus: 1-4. 
Volgende week weer een thuiswedstrijd en wel tegen Zuidhorn VR1.
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