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Roden, 23 oktober 2021
Verslag wedstrijd Roden VR1-Marum VR1
Je hebt van die wedstrijden die anders verlopen dan je vooraf had gehoopt en dat was vandaag tegen
Marum zeker het geval. Op voorhand een belangrijke wedstrijd gezien de stand op de ranglijst. De
winnaar zou medekoploper met Zuidhorn worden en de verliezer haakt even af. Het laatste was het
geval met Roden aangezien de wedstrijd met 0-4 werd verloren. Vanaf het begin van de wedstrijd
liep het bij Roden niet zoals de bedoeling was. Onrustig aan de bal, foutieve passes en ook
regelmatig balverlies. Marum daarentegen nam vanaf het begin het inititatief en Roden kon maar
geen grip op de wedstrijd krijgen. De eerste waarschuwing voor Roden kwam al in de 10e minuut
nadat keepster Chantal moest ingrijpen op een afstandsschot van Marum. Wat Roden ook
probeerde Marum bleef het initiatief houden en was dan ook de eerste twintig minuten dreigender.
Dat Marum in de 14e minuut op voorspromg kwam was op dat moment dan ook geen verrassing.
Na zeven ongeslagen wedstrijden en nul goals tegen was daar dus het eerste tegendoelpunt voor
Roden. Twee minuten later werd het bijna 0-2 maar ook deze keer was het wederom keepster
Chantal die dit wist te voorkomen. Echte goede aanvallen hadden we op dat moment van Roden
nog niet gezien laat staan kansen om zelf tot scoren te komen. In de 18e minuut mocht Roden van
geluk spreken dat de stand op 0-1 bleef staan aangezien een schot van Marum op de paal belandde.
In het voetbal weet je het soms nooit en met een beetje geluk kan het verloop van een wedstrijd zo
maar omdraaien. Het was in de 19e minuut Rianne die plotseling de mogelijkheid kreeg om de
stand op 1-1 te brengen. Bij een uitval van Roden kon de keepster van Marum in eerste instantie
nog ingrijpen maar de terugkerende bal had er zeker in gemoeten. Een minuut later mocht echter
Roden zijn handen dichtknijpen aangezien een afstandsschot maar net over het doel ging. Het was
uitstel van executie want twee minuten later wist Marum alsnog te scoren. Een uittrap van de
keepster van Marum werd door Marion niet goed ingeschat, wat haar normaal gesproken nooit
overkomt, en stond het 0-2. Roden ging echter niet bij de pakken neerzitten, werd ook wel iets
sterker, maar wist dit niet in doelpunten om te zetten. Het werd zelfs voor de rust in de 43e minuut
nog 0-3 ondanks een uiterste poging van Celena om de bal nog net met een sliding voor de doellijn
weg te tikken. Bijna had Roden in de 44e minuut nog gescoord en wel door Marion maar de bal
kwam tegen de paal in plaats van in het doel zodat de rust inging met een 0-3 achterstand.
Aangezien Roden in het tweede gedeelte van de eerste helft toch wat meer grip op de wedstrijd had
gekregen gaf dat enige hoop voor de tweede helft. Dat keepster Chantal al in de 2e minuut van het
veld moest met een blessure pastte ook wel weer in deze wedstrijd. Aangezien Roden met Laura
nog een goede keepster achter de hand heeft, leverde dat geen problemen op. Ondertussen was het
in de 10e minuut al wel 0-4 geworden uit een counter van Marum. Dat Roden ook aan Laura een
goede keepster heeft bleek wel uit het feit zij in de 15e, 35e en 38e minuut met drie prachtige
reddingen de stand op 0-4 wist te houden. Had een speelster van Marum even eerder al een gele
kaart gehad, nu kreeg Marion in de 38e minuut ook de gele kaart voorgeschoteld. Uiteindelijk
mocht ze hier nog blij mee zijn aangezien de scheidsrechter voor deze overtreding ook rood had
kunnen geven. Na wat blessuretijd floot de uitstekend fluitende scheidsrechter, waar ook het publiek
uit Marum mee eens was, af en kon Marum de verdiende drie punten mee naar huis nemen.
R.M.Vonk

