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 Haren, 23 November 2019 

 

 

Verdiend gelijkspel voor Roden MO19 tegen Gorecht MO19 

 

Op de laatste speeldag van de najaarsreeks had het team van Roden MO19 

vandaag een uitwedstrijd en wel tegen Gorecht MO19. 

Vroeg op dus want de meiden moesten al om 9.00 uur aantreden in het toen 

nog koude en winderige Haren. 

Het werd een spannende wedstrijd waar het een en ander nog wel wat over is 

te zeggen. 

In eerste helft ging het wat het spelbeeld betrof gelijk op. 

Gorecht had misschien iets meer mogelijkheden om de score te openen maar 

gescoord werd er niet, zodat men ging rusten met een ruststand van 0-0. 

Na de rust namen de meiden van Roden het heft wat meer in handen. Er werd 

goed verdedigd en het middenveld en de aanvallers probeerden wat meer druk   

te zetten. 

Men creëerde ook wat meer kansjes om tot scoren te komen maar dat lukte 

helaas nog niet. 

De meiden van Gorecht werden in het verloop van de wedstrijd hierdoor wat 

geïrriteerd omdat zij zelf nog niet op een voorsprong waren gekomen. 

Na eerder al wat kansen te hebben gehad kwam Roden in de 30e minuut op 

een 0-1 voorsprong door Iris. 

Nu was het de kunst om deze voorsprong te behouden of uit te bouwen. 

Lang heeft Roden er echter niet van mogen genieten want in de 38e minuut 

wist ook Gorecht te scoren, 1-1. 

Alles lag weer open en dat hebben we geweten. Eerst kreeg Celena zes minuten 

voor tijd een gele kaart voor een overtreding, die geen overtreding was. 

Twee minuten later was het weer raak en was het Iris die met een gele kaart, ver- 

moedelijk in verband met commentaar op de leiding, het veld kon verlaten. 

Zo stonden de meiden van Roden binnen 2 minuten met negen speelsters op het veld. 

Gelukkig waren er nog maar vier minuten te spelen en wist het team van Roden 

MO19 de verdiende 1-1 over de streep te trekken. 

 

 

R.M.Vonk 

 

 

 

 


