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VERDIENDE OVERWINNING VOOR RODEN MO19-1
Vandaag 7 september 2019 stond de bekerwedstrijd Roden MO19-1 tegen
Gorecht MO19-1 op het programma.
Na de grote nederlaag van de vorige week kon vandaag revanche worden
genomen tegen het team van Gorecht MO19-1.
De meiden van Roden begonnen goed aan de wedstrijd maar het was Gorecht dat
in de 10e minuut plotseling een grote kans kreeg om de score te openen.
Gelukkig voor Roden ging de bal naast het doel in plaats van erin.
Het team van Roden nam het initiatief over en dat leverde in de 12e minuut al een
doelpunt op en wel door Indy, 1-0.
Alhoewel Gorecht er alles aan deed om deze achterstand weg te werken was het
Roden dat in de 20e minuut op een 2-0 voorsprong kwam en wel door Nadia Korfing.
De meiden van Roden bleven de aanval zoeken maar de achterhoede moest wel attent
blijven op wat speldenprikjes van het team van Gorecht.
In de 30e minuut was het weer raak voor het team van Roden. Het was wederom
Nadia Korfing die scoorde en daarmee de stand op 3-0 bracht.
Toch nog overwacht was het Gorecht dat vlak voor de rust tot scoren zou komen
en de stand op 3-1 bracht, wat tevens de ruststand zou zijn.
Na de rust gingen de meiden van Roden verder met waar ze gebleven waren.
Ondanks dat Gorecht er alles aan deed om een doelpunt te maken, wist de verdediging
van Roden dit te voorkomen.
Dat niet alleen, want in de 20e minuut was het Xier die de stand op 4-1 bracht en
daarmee de overwinning vrijwel veilig stelde.
Met nog tien minuten te spelen was het wederom Xier die scoorde, zodat er een
eindstand van 5-1 kon worden ingevuld.
Een mooie en verdiende overwinning vooral door de inzet van het gehele team.
Er is een spreekwoordelijk gezegde: “als het eerste schaap over de dam is volgen er meer”,

R.M.Vonk

