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Roden, 10.09.2022

Verslag bekerwedstrijd: Roden VR1 tegen Marum VR1

Vandaag wederom een bekerwedstrijd en wel tegen 2e klasser Marum VR1. Nog zonder keepster 
Chantal maar wel weer met Marion in het team. Het werd, ondanks dat het zowel bij Roden als bij 
Marum nog niet allemaal vlekkeloos verliep, toch wel een aantrekkelijke wedstrijd voor de 
supporters en neutrale toeschouwers. Aan inzet bij beide kanten geen gebrek maar wel nog gemiste 
kansen en foutieve passes zowel bij Roden als bij Marum. 
In het begin van de wedstrijd was het voor beide teams nog even zoeken maar in de 12e minuut 
werd het al 1-0 voor Marum. Tenminste dat dacht men bij Marum. De goal werd echter terecht door
de goed leidende scheidsrechter, wegens buitenspel, afgekeurd. Nog geen twee minuten later had 
Roden zomaar, door Noor, met 1-0 voor kunnen staan echter de keepster van Marum was niet van 
plan hieraan mee te werken en bleef het 0-0.  De wedstrijd zelf speelde zich in de eerste helft veelal 
op het middenveld af en bij uitvallen waren er voor beide teams wel wat kansjes om de score te 
openen. Zo ook in de 28e minuut voor Roden door Emerique die maar eens op het doel schoot wat 
verder niets opleverde. Drie minuten later mocht Roden van geluk spreken dat het geen 1-0 voor 
Marum werd. Het was in eerste instantie keepster Laura die nog redding bracht en dat daarna de 
terugkerende bal tegen de paal belandde. Langzamerhand kreeg Marum echter wat meer overwicht 
en kwam ook wat vaker in de buurt van het doel van Roden. Maar ook Marum wist de kansen die ze
kregen niet te benutten en bleef het dus nog steeds 0-0. Terwijl iedereen al dacht aan een ruststand 
van 0-0 werd het in de 48e minuut bijna toch nog 1-0 voor Marum. Het was echter keepster Laura 
die weer eens spelbreekster was. Ruststand derhalve 0-0.
De tweede helft gaf vrijwel hetzelfde beeld als de eerste helft. Marum wat meer in de aanval dan 
Roden maar ook zij wisten het net niet te vinden. Gezegd dient te worden dat de verdedigers van 
Roden, soms met enig geluk, de stand nog steeds keurig op 0-0 wisten te houden. Roden kreeg 
zelfs, uit een counter, in de 33e minuut nog een grote kans om op voorsprong te komen. De keepster
van Marum wist dit helaas voor Roden te voorkomen. Naarmate de wedstrijd vorderde werd Marum
sterker en kreeg Roden het moeilijker. Dat bleek ook wel want binnen zeven minuten, in de 35e en 
42e minuut, was het aan keepster Laura te danken dat er nog steeds 0-0 op het scorebord stond. Met
nog ongeveer twee minuten te spelen sloeg echter het noodlot voor Roden toe en wist Marum de 
overwinning uiteindelijk toch nog naar zich toe te trekken, 0-1 wat ook de einduitslag zou zijn.
Dat het doelpunt door Marum twee minuten voor tijd werd gemaakt was sneu voor de vrouwen van 
Roden die op basis van inzet en strijd een gelijkspel zeker hadden verdiend. Over de gehele wed- 
strijd gezien was het echter wel een terechte overwinning voor de vrouwen van Marum VR1
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