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Delfzijl, 02.11.2019

Roden MO19 verliest weer van NEC MO19
Met nog in het achterhoofd de thuisnederlaag van 0-4 stond vandaag de uitwedstrijd
bij NEC in Delfzijl gepland.
Dat dit beslist geen gemakkelijke wedstrijd zou worden, stond bij voorbaat wel vast.
Om maar direct met de deur in huis te vallen het werd uiteindelijk toch nog een
grote nederlaag van 9-0.
In de eerste helft van de wedstrijd, met veel tegenwind, hadden de speelsters van Roden
het drukker met het uitverdedigen dan zelf tot een goede aanval te komen.
Op een enkele keer na, ondanks alle pogingen daartoe, zijn zij vrijwel niet in de buurt
van het strafschopgebied van de tegenstander geweest.
Met de wind in de rug gingen de meiden van NEC wel voortvarend van start en stond
het binnen 5 minuten al 1-0 voor de thuisploeg.
Het lukte Roden niet om enig grip te krijgen op het team van NEC. Zij hadden het
betere van het spel en kwamen regelmatig voor het doel van keepster Emma.
Met kunst en vliegwerk probeerde Roden onder de druk uit te komen, wat helaas
niet lukte, terwijl NEC de geboden kansen wel afmaakte.
Ruststand 6-0.
Na de rust kwamen de meiden van Roden wat beter uit de kleedkamer.
Met de wind nu in de rug en wat meer strijd kwam Roden wat vaker in de buurt van
het doel van de tegenstander, maar tot scoren kwam het nog niet.
Het was NEC die wel weer de bal tussen de palen kreeg en wel in de 10e minuut, 7-0.
De meiden van Roden wisten deze stand lang vast te houden want pas in de 40e
minuut werd er weer door NEC gescoord, 8-0.
Werd de stand er al niet beter op ook het weer werd onstuimig. Harde regen en wind
maakte het er ook niet gemakkelijker op maar dat gold voor beide partijen.
Dat het uiteindelijk nog 9-0 werd voor NEC was voor de statistieken. Deze laatste
goal had trouwens nooit goedgekeurd mogen worden gezien de overtreding die er aan
vooraf ging op keepster Emma, die weer uitstekend keepte.
Al met al een verdiende overwinning voor NEC MO19 uit Delfzijl. Zij waren een
gewoon een maatje te groot voor onze MO19.
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