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Roden, 1 februari 2020

MO19 begint de voorjaarsreeks met een nederlaag.
Nu de winterstop voor de vele voetballiefhebbers gelukkig weer is afgelopen stond vandaag
de eerste wedstrijd in de voorjaarsreeks gepland en wel thuis tegen MKV'29 uit Leeuwarden.
Het was beslist geen gemakkelijke wedstrijd voor onze meiden van de MO19.
Vanaf het begin tot het einde van de wedstrijd was MKV'29 de bovenliggende partij.
Na tien minuten spelen in de eerste helft stond het al 0-1. Keepster Emma bracht in eerste
instantie nog redding, maar uit de rebound werd er alsnog gescoord.
De meiden van Roden probeerden onder de druk uit te komen maar slaagden daar ondanks alle
goede bedoelingen niet in.
MKV'29 scoorde voor de rust nog wel twee keer en wel in de 15e en 22e minuut, 0-3.
De tweede helft was van Rodenzijde iets beter maar MKV'29 bleef het overwicht houden en
echte kansen heeft Roden, op wat speldenprikjes na, vrijwel niet gehad.
De grootste kans was misschien wel in de 31e minuut voor Indy, die na twee speelsters
van MKV'29 te hebben gepasseerd, het net niet lukte om alleen op het doel af te gaan.
Op dat moment was het al 0-6 aangezien MKV'29 in de 20e, 24e en 30e minuut wel had
gescoord.
In de 31e minuut kreeg MKV'29 wederom een grote kans om de score te verhogen.
Het was echter Nikita die met uiterste inspanning nog net wist te voorkomen dat de bal
over de doellijn rolde.
Even later in de 32e en 38e minuut was het Emma die met twee prachtige reddingen eveneens
twee doelpunten voor MKV'29 voorkwam.
Toch hadden de meiden van MKV'29 het laatste woord door in de 40e minuut alsnog te scoren
en daarmee de stand op 0-7 te brengen wat tevens de eindstand zou zijn.
Al met al een verdiende overwinning voor MKV'29, zij waren gewoon de betere ploeg.
Het team van Roden MO19 heeft er alles aan gedaan om een zo goed mogelijk resultaat te
behalen, maar het zat er gewoon niet in vandaag.
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