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Glimmen, 11.09.2021 

 

 

Verslag bekerwedstrijd Glimmen VR1 tegen Roden VR1 

 

Na een mooie overwinning afgelopen week op Achilles 1894 wachtte nu de volgende 

bekerwedstrijd en wel tegen Glimmen VR1. 

Je zou verwachten dat  Glimmen tegen Roden iets had recht te zetten na hun nederlaag de 

vorige week maar daar leek het in de eerste helft zeker niet op. 

Roden was in de eerste helft de bovenliggende partij en Glimmen mocht blij zijn dat het met 

de rust niet al zeven of acht nul voor Roden stond. 

Om maar direct met de deur in huis te vallen Roden ging uiteindelijk, hoe raar dit ook mag 

klinken, met maar een 5-0 overwinning huiswaarts. 

De vrouwen van Roden begonnen uitstekend aan de wedstrijd want bij de eerste de beste aanval in 

de 1e minuut was het al raak en wel door Rowan, 0-1. 

Roden ging door en Glimmen was niet bij machte de vrouwen van Roden te stoppen. 

Dat resulteerde al vrij snel dat Roden in de 10e minuut, door Sharon, op een 0-2 voorsprong kwam. 

Roden had de zaken goed onder controle en Glimmen was niet in staat om hierin verandering 

te brengen. Uiteraard had men hier bij Roden geen boodschap aan en in de 12e- en 16e minuut was 

het weer raak en wel door Anna en wederom Rowan, 0-4. 

Het was daarom ook niet verwonderlijk dat keepster Chantal in de 1e helft nauwelijks wat te doen 

heeft gehad, terwijl Roden de score, gezien de kansen, zeker nog had moeten opvoeren. 

Drie keer binnen 7 minuten, tussen de 35e en 42e minuut, gingen Sharon, Jessica en nogmaals 

Sharon alleen op de keepster van Glimmen af maar wisten helaas niet tot scoren te komen. 

Ruststand 4-0. 

Na de rust een geheel andere wedstrijd. Was het spel in de eerste helft van Roden redelijk tot goed, 

in de tweede helft ging het allemaal wat minder. Niet dat de grip op de wedstrijd was verloren en 

Glimmen uit het niets was opgestaan maar het liep allemaal wat stroever. 

Passes kwamen niet aan, ballen net naast of over het doel en veel dingen lukten niet meer zoals in 

de eerste helft nog wel het geval was.Toch had Roden het laatste woord en wel door Jessica die in 

de 42e minuut de eindstand uiteindelijk op 5-0 bracht. 

Een terechte overwinning gezien het spelbeeld over de gehele wedstrijd. 

Langs deze weg nog even sterkte toegewenst aan Britt die tijdens de wedstrijd, naar later bleek, een 

breuk in het bovenste vingerkootje van haar duim zou hebben opgelopen. 
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