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Marum, 25.04.2022

Verslag wedstrijd: Marum VR1 tegen Roden VR1

Vandaag binnen twee dagen wederom een lastige uitwedstrijd en wel tegen titelkandidaat Marum 
VR1. Onder belangstelling van behoorlijk wat publiek langs de lijn heeft Roden VR1 echter niet 
voor een verrassing kunnen zorgen. Het werd uiteindelijk een 4-0 overwinning voor de thuisploeg. 
In het begin van de wedstrijd was het Marum die wel aandrong maar ook nog niet echt gevaarlijk 
werd op enkele kansjes na. De verdediging van Roden had de zaken achterin op dat moment nog 
redelijk goed onder controle terwijl de voorhoede en middenveld wel moeite hadden om bij het doel
van Marum te komen. Toch had het in de 20e minuut met een beetje geluk, uit een counter, zomaar 
0-1 voor Roden kunnen zijn. Helaas voor spelers en aanhang ging dat feest niet door en bleef het 
dus nog steeds 0-0. Ondanks dat Marum regelmatig op de helft van Roden was te vinden hadden 
ook de speelsters van Marum nog geen echte grote kansen gehad om op voorsprong te komen. Ook 
zij wisten het doel nog niet te vinden of keepster Chantal van Roden stond weer eens in de weg. Bij 
Roden en waarschijnlijk ook bij Marum ging men er vanuit dat men zou gaan rusten met een stand 
van 0-0. Het was daarom extra zuur voor Roden dat in de 47e minuut de bal, met enig geluk, bij een
speelster van Marum terechtkwam die er wel raad mee wist en Marum op een 1-0 voorsprong zette. 
Ruststand 1-0. Een vervelend moment zo vlak voor de rust maar gezien het spelbeeld in de eerste 
helft was het doek voor Roden nog niet gevallen. Dat het een moeilijke tweede helft zou worden na 
de voorsprong van Marum dat was wel duidelijk en Roden moest dan ook flink aan de bak.
Gezien het spelbeeld in de eerste helft, met een iets sterker, maar nog niet overtuigend Marum was 
de strijd nog niet beslist.
Die gedachte kon echter na een kwartier spelen naar de prullenbak worden verwezen want het was 
Marum die in de 2e minuut al de stand op 2-0 bracht. Nauwelijks van de schrik bekomen en het 
stond in de 6e minuut plotseling al 3-0 voor Marum. Roden probeerde nog wel om een beter 
resultaat te behalen maar het zat er deze avond niet in. Sommige speelsters zaten er bij Roden ook 
doorheen, zoals Marion, die na weken in verband met een blesssure niet heeft kunnen trainen en nu 
ineens twee wedstrijden in een weekend moest spelen. Daar had de ploeg van Marum natuurlijk 
geen boodschap aan en men wist in de 25e minuut nogmaals te scoren, 4-0 wat tevens de eindstand 
zou zijn. Aanstaande zaterdag weer een pittige wedstrijd en wel tegen Zuidhorn VR1.
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