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Oosterwolde, 23 oktober 2019

Overtuigende bekeroverwinning MO15
Vandaag zijn we afgereisd naar Oosterwolde omdat de geplande thuiswedstrijd
tegen SJO J.V. Oostenburg MO15 niet op ons eigen sportpark kon worden gespeeld.
Vooraf was de spanning al groot want het werd een confrontatie tussen de twee nog
ongeslagen teams in de gewone competitie.
Na wat aftasten door beide teams nam Roden het initiatief en werd het in de
15e minuut al 1-0 voor Roden door Suzan.
Roden ging door en het werd vier minuten later in de 19e minuut 2-0 door Bente.
Van tevoren had niemand hierop gerekend, maar wel gehoopt, dat het zo zou lopen.
Het team van SJO J.V Oostenburg drong wel iets meer aan maar echt gevaarlijk
waren hun aanvallen niet. Ruststand derhalve 2-0 voor Roden.
Na de rust moest het team uit Oosterwolde natuurlijk wel komen en kreeg Roden
het even wat moeilijker.
Dat bleek ook wel want in de 10e minuut werd het uit een counter plotseling 2-1.
Met nog 25 minuten te gaan werd het weer spannend, voor de een om de aansluitingstreffer te maken, voor de ander om met de winst naar huis te gaan.
Halverwege de tweede helft nam Roden het initiatief echter weer over, wat in de
15e minuut bijna een doelpunt opleverde.
Uit een hoekschop nam Celena in een keer de bal op de slof maar helaas voor haar
en MO15 belandde deze op de paal.
Roden ging door en had vijf minuten later weer de kans om op 3-1 te komen. De
doorgebroken Suzan ging alleen op de keepster af maar verzuimde te scoren.
De speelsters van SJO J.V. Oostenburg probeerden nog wel het tij te keren, kregen
nog wat kansjes, maar kwamen niet meer tot scoren.
Dat deden de meiden van Roden wel want in de 30e minuut maakte Milou er 3-1 van
en in de 32e minuut was het Noor die met een goed ingeschoten strafschop de stand
op 4-1 bracht wat tevens de einduitslag zou worden.
Al met al een mooie en spannende wedstrijd welke verdiend werd gewonnen door
onze meiden van Roden MO15.
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