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Easterein, 7 maart 2020 

 

MO19 heeft zijn eerste punt binnen. 

 

Vandaag vanuit Roden afgereisd naar Easterein voor de wedstrijd 

SDS MO19 tegen Roden MO19. 

Zouden de meiden vandaag voor de eerste keer, één of misschien wel drie 

punten mee naar Roden kunnen nemen, dat was de vraag. 

Om maar direct met de deur in huis te vallen het werd uiteindelijk 1-1, wat 

gezien het wedstrijdverloop ook wel een terechte uitslag was. 

MO19 begon in het begin nog wat onrustig maar kreeg toch al in de vijfde 

minuut een grote kans om tot scoren te komen maar die ging er helaas niet in. 

Zeven minuten later en wel in de twaalfde minuut was het Celena die na het 

passeren van enkele speelsters van SDS wel raak schoot 0-1. 

Na deze voorsprong ging SDS wat aanvallender spelen en ging de wedstrijd 

gelijk op en neer. Roden kreeg vlak voor de rust nog een kans om de score 

uit te breiden maar het bleef 0-1,wat tevens de ruststand zou zijn. 

Na de rust speelden de meiden van SDS met de wind in de rug en kregen 

daardoor ook wat meer grip op de wedstrijd. Keepster Emma kreeg wel 

wat meer ballen te verwerken dan voor de rust, maar echt gevaarlijk was het 

allemaal niet. 

Het was echter SDS die in de vijftiende minuut uit een counter wel tot scoren 

kwam en daarmee de stand weer in evenwicht bracht 1-1. 

Het was op zich een aardige en spannende wedstrijd aangezien men van beide 

kanten probeerde de overwinning naar zich toe te trekken. 

Met nog ongeveer drie minuten te spelen sloeg bij Roden het noodlot toe. 

Twee speelsters van Roden moesten ondersteund van het veld worden gedragen. 

Het was eerst Celena die in 42e minuut door haar enkel ging en met een dikke 

enkel niet meer verder kon spelen. 

Een minuut later was het keepster Emma die met een schouderblessure eveneens 

het veld moest verlaten. 

Doordat de wedstrijd hierdoor geruime tijd had stilgelegen besloot de scheidsrechter 

dan ook, mede gezien de nog te spelen tijd, af te fluiten. 

Aangezien er niets aan de score was veranderd, bleef het bij 1-1 en het eerste punt 

voor Roden MO19 was binnen. 

Een van de leidsters Karin was er vandaag helaas ook niet bij, gezien haar eerder 

opgelopen blessure. 

Van deze kant wensen wij haar veel sterkte toe. 

 

R.M.Vonk 

 

 


