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RODA J.C.

Het is 10 augustus 2002 als een bijzonder affiche op 
de rol staat: Roda JC ontvangt Chelsea F.C. - jawel, 
‘The Blues’ uit Londen - in het eigen Parkstad Lim-
burg Stadion. De oefenwedstrijd wordt afgewerkt 
voor ongeveer 6500 toeschouwers. Veel bekende 
namen passeerden de revue en ook de scheids-
rechter was geen onbekende: Dick Jol.  
 
Het was tot dan toe een bijzondere en wisselvallige 
voorbereiding geweest voor de ploeg van de nieuwe 
trainer Wiljan Vloet, die naarstig op zoek was naar 
het te hanteren systeem. Vooral voorin worstelde 
hij met de keuze tussen Anastasiou, Berglund of 
Cristiano.  Slechte wedstrijden tegen Lierse S.K. 
en Lommel S.K. werden afgewisseld met klinkende 
overwinningen tegen Champions League- en UEFA 
Cup deelnemers Racing Genk (4-1 winst tegen 
oud-trainer Vergoossen), Club Brugge (0-1 winst) 
en Werder Bremen (2-1 winst). Voor de wedstrijd
tegen Chelsea F.C. en de open dag werd ook nog 
geoefend tegen het Alemannia van Eric Van de 
Luer, waarin het in een dramatisch slechte wed-
strijd 2-2 werd. Grote vraag in deze wedstrijd:
zou de verdediging, met de net gecontracteerde 
Filipovic (hij werd van Lommel gehaald vanwege 
een blessure van Lachambre) in de basis, deze keer 
wel overeind blijven? 
 
Roda was deze zomer nog op zoek geweest naar een 
aansprekende tegenstander om de uitgebreide oe-
fencampagne mee af te sluiten. Het was de eerste 
keer in 6 seizoenen tijd (1x tussendoor niet, red) 
dat Roda niet Europees speelde, hoewel de tegen-
standers in deze campagne wel die allure hadden 
natuurlijk. Roda nam contact op met het Barcelona 
van Van Gaal, maar dit paste niet in diens program-
ma. Chelsea F.C. zocht nog een tegenstander op de 
terugreis van hun trainingskamp in Bari en was op 
de hoogte van de stunt een half jaar eerder in San 
Siro. Ondanks dat Chelsea F.C. nog niet de grote 
Engelse club was die ze in de jaren daarna zouden 
worden, was dit affiche voor ons Roda supporters 
zeer welkom.  
 
Drie minuten na het eerste fluitsignaal is het al 
raak voor de Kerkradenaren. ‘CR9’, Cristiano D.S. 
Rodriques, krult de bal in de verre hoek: 1-0. Daar 
waar het spel in balbezit weinig reden tot klagen 
geeft, is dit verdedigend des te meer het geval. In de 
18e minuut omzeilt Hasselbaink de buitenspelval 
en scoort voor de Londenaren: 1-1. Niet veel later 

wordt het ook nog 1-2 in de 22e minuut via een in-
directe vrije schop in het Kerkraads strafschopge-
bied. Het is Kujovic die de terugspeelbal van Rudge 
met de handen beroerd. Het lukt Roda om zich 
terug te knokken en dit resulteert in de 33e minuut
in de 2-2 van Anastasiou. De rust breekt aan als 
het aanwezige publiek afscheid neemt van Regillio 
Vrede, die na zes jaar trouwe dienst verkast naar 
Iraklis Saloniki in Griekenland. 
Na de rust weet Roda het heft weer in handen te 
nemen wanneer Soetaers in de 53e minuut voor 
de 3-2 zorgt. De eindstand wordt bepaald door 
De Lucas, die in de 62e minuut op aangeven van 
Babayaro scoort: 3-3. Met deze eindstand vertrek-
ken de manschappen van Claudio Ranieri weer 
richting Londen na een mooie oefenpot bij ‘De 
Trots van het Zuiden’.

GROOTMACHT 
OP BEZOEK

Roda JC 3:3 Chelsea FC

Extra Tijd

Bob Raven

Rik Engelenburg


