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Roden, 19 oktober 2019
Roden MO19 verliest ook van NEC MO19
In een niet al te beste wedstrijd hebben de meiden van MO19 terecht
van NEC uit Delfzijl verloren.
Vooral in de eerste helft was er veel balverlies, kwamen passes niet
aan en was men bijna overal net te laat.
Niet dat het team van NEC zo briljant speelde maar daar zat wel iets
meer gretigheid in het spel.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat NEC in de 11e minuut op een
1-0 voorsprong kwam, alhoewel deze goal had moeten worden afgekeurd
wegens buitenspel, 0-1.
Je zou verwachten dat men van Rodenzijde na deze treffer wakker was
geworden maar dat was nog niet het geval.
Het was dan ook tekenend dat het eerste gevaarlijke schot op het doel
van NEC pas in de 40e minuut plaatsvondt.
Vlak voor de rust en wel in de 44e minuut was het NEC die wederom
tot scoren kwam en daarmee de ruststand op 0-2 bracht.
Na de rust liep het bij Roden MO19 iets beter dan in de eerste helft.
Men zat er feller bovenop, passes kwamen beter aan en men kreeg zelfs
wat kansjes.
Ondanks dat was het toch weer NEC die in de 5e minuut de score op 0-3
had kunnen brengen maar het was keepster Emma die dat wist te voorkomen.
Twaalf minuten later en wel in de 17e minuut was het wel raak voor NEC
die daarmee de stand op 0-3 bracht.
De meiden van Roden MO19 deden er in de tweede helft alles aan om het
tij te keren, maar het zat er gewoon niet in.
Celena probeerde het met enkele afstandsschoten maar die waren van te
grote afstand om de keepster van NEC te verrassen.
Indi kreeg nog een kans om de eer te redden maar de bal mocht er vandaag niet in.
Dat NEC in de 30e minuut wel weer scoorde was een formaliteit zodat de eindstand
0-4 in de boeken kon worden bijgeschreven.
R.M.Vonk

