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Groningen, 29 april 2020
Bekerwedstrijd GVAV MO19/2 tegen Roden MO19/1
Eindelijk is het seizoen weer begonnen en wel met een bekerwedstrijd uit tegen
GVAV MO19/2 te Groningen.
Om maar direct met de deur in huis te vallen, het is MO19 niet gelukt om met een
overwinning of gelijkspel huiswaarts te keren naar Roden.
In een niet al te beste wedstrijd werd er uiteindelijk met 1-0 verloren wat achteraf gezien
niet nodig was geweest.
De wedstrijd was amper een minuut oud of keepster Emma kon direct al aan de bak maar
lostte dat zonder problemen op.
Roden probeerde het wel maar het was GVAV die iets meer overwicht had en ook wel
wat meer kansen kreeg.
Toch waren er ook wel mogelijkheden voor Roden en wel in de 11e en 40e minuut.
Celena en Indy konden de bal echter net niet tussen de palen krijgen.
Aangezien ook GVAV niet tot scoren kwam werd de ruststand dan ook 0-0.
In de tweede helft had Roden wat meer grip op de wedstrijd en kwamen vooral wat
kansjes vanuit de linkerkant met Emerique en vooral Djoy.
Het was Djoy die in de 2e minuut goed doorkwam maar haar schot werd nog net
geblokkeerd.
Roden ging door en in de 12e minuut werd een pass van Djoy terecht of onterecht
afgefloten voor buitenspel.
Twee minuten later was het weer Djoy, na een pass van Emerique, die het net niet lukte
langs de laatste verdedigster van GVAV te komen.
Alhoewel in mindere mate was de druk vanuit GVAV-kant wel aanwezig dus was het
nog wel steeds oppassen geblazen.
Daar slaagde de verdediging van Roden tot nu toe goed in.
In de 18e minuut was er weer een grote kans voor Roden om tot scoren te komen en wel
door Nadia. Het was aan de keepster van GVAV te danken dat deze er helaas voor Roden
niet inging.
Even later sloeg het noodlot voor Roden toe. Een speelster van GVAV brak door de
verdediging van Roden heen en rondde deze keurig af 1-0.
Roden MO19 deed er daarna alles aan om het tij nog te keren en kreeg ook nog enkele
kansen om er minimaal een gelijkspel uit te halen.
Het zat echter ook niet mee en daardoor bleef de stand van 1-0 op het scorebord staan.
Een onnodige nederlaag en een gelijkspel op basis van de tweede helft zou zeker
verdiend zijn geweest.
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