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Roden, 5 oktober 2019 

 

Verdiend gelijkspel voor MO19 

 

Na de grote nederlaag van de afgelopen week bij Bedum hadden 

de meiden van MO19 nu de kans om tegen Gorecht een en ander 

recht te zetten. 

Met in het achterhoofd nog de winst tegen Gorecht in de bekerwedstrijd 

gaf dat enige hoop, maar was dat natuurlijk geen garantie. 

 

De meiden van Roden MO19 begonnen goed aan de wedstrijd toch 

was het Gorecht die in de 11e minuut de eerste grote kans kreeg. 

Het was echter keepster Emma die met een sublieme redding Gorecht 

van het scoren wist af te houden. 

Vier minuten later in de 15e minuut was het toch Gorecht die uit een 

counter op voorsprong kwam, 0-1. 

 

De meiden van Roden gaven echter niet op en het was Emerique die in 

de 18e minuut de stand bijna gelijk trok maar de bal ging net voor het 

doel langs. 

Was het in de 18e minuut niet gelukt in de 22e minuut was het wel raak 

voor Emerique die de stand op 1-1 bracht. 

De meiden van Gorecht waren even van slag en het had acht minuten 

later bijna 2-1 voor Roden kunnen worden, maar de mooie pass van Nadia 

van Eijkelenborg kwam net niet goed aan. 

Zoals zo vaak in de voetballerij was het Gorecht die in de 35e minuut uit 

een counter wel tot scoren kwam 1-2 wat tevens de ruststand zou zijn. 

 

De meiden van MO19 stroopten de mouwen nog maar weer eens op en dat 

leverde in de 15e minuut een grote kans op. De toegekende strafschop werd 

door Celena echter over het doel in plaats van in het doel geschoten. 

Gelukkig voor Celena was het een minuut later wel raak door Emerique 

die de stand op 2-2 bracht. 

Zowel Roden als Gorecht kregen in het verloop van de wedstrijd nog wel wat 

kansen, maar het bleef echter bij 2-2. 
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