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14 september 2019
NEDERLAAG BEKERWEDSTRIJD
VOOR RODEN MO19-1.
Het is Roden MO19 vandaag niet gelukt een vervolg te geven op de
mooie overwinning van de vorige week.
Het werd een duidelijke nederlaag van 0-7 tegen ST Tynaarlo/VAKO MO19.
Alhoewel de uitslag deed vermoeden dat het team van Roden werd overklast
door onze tegenstander was dit, over de gehele wedstrijd bekeken, niet het geval.
In het begin van de wedstrijd ging het nog redelijk gelijk op maar de omslag
kwam na een niet goed genomen uittrap van onze keepster in de 15e minuut,
welke direct werd afgestraft 0-1.
ST Tynaarlo/VAKO nam daarna het initiatief en mede door de snelle
aanvallers, waar de achterhoede van Roden het moeilijk mee had, liep de score
uiteindelijk op naar 0-6 wat tevens de ruststand zou zijn.
Roden had in de eerste helft vrijwel geen kansen gehad om tot scoren te komen
of het moet al het afstandsschot in de 26e minuut van Celena zijn geweest.
De keepster van ST Tynaarlo/VAKO wist echter met en prachtige redding nog net
een doelpunt voor Roden te voorkomen.
Na de rust een hele andere wedstrijd.
Roden MO19 kreeg meer vat op de counters van ST Tynaarlo/VAKO.
Deze angel van de eerste helft werd door de verdediging en middenveld
van Roden er nu keurig uitgehaald.
Lange tijd wist men ST Tynaarlo/VAKO van het scoren af te houden en kreeg
zelf ook nog enkele kansjes tot scoren, wat helaas niet is gelukt.
Het was sneu voor de meiden van Roden MO19 dat men de nul in de tweede helft net
niet kon vasthouden, aangezien ST Tynaarlo/VAKO vlak voor tijd nog tot scoren kwam.
Een verdiende overwinning van onze gasten maar zeker ook een compliment aan het
team van Roden MO19 die zich in de tweede helft danig hebben geweerd.
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