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Roden, 05.09.2020
Roden MO17 nog ongeslagen in de beker.
In een aantrekkelijke wedstrijd heeft Roden MO17 vandaag ook zijn tweede bekerwedstrijd tegen
Zevenhuizen MO17 winnend afgesloten.
Ging het in de eerste vijftien minuten nog redelijk gelijk op hierna nam Roden toch het initiatief in
handen. Gescoord werd er echter nog niet ondanks enkele kansen in de 20e en 22e minuut.
Toch was het oppassen geblazen en dat bleek ook wel, nadat Zevenhuizen plotseling in de 38e
minuut uit een counter bijna op voorsprong kwam.
Roden was hier echter niet van onder de indruk en het was in de 42e minuut dat Celena van afstand
maar eens op het doel schoot. Het was echter de keepster van Zevenhuizen die met een uitstekende
redding de voorsprong van Roden voorkwam.
Een minuut later werd het toch 1-0 voor Roden door Celena, wat tevens de ruststand zou zijn.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of Roden kwam in de 1e minuut al op een 2-0
voorsprong en wel door Isa.
Nu moest Zevenhuizen komen en daardoor kreeg Roden wat meer ruimte en ook kansen.
Suzan had de wedstrijd in de 10e minuut op slot kunnen gooien maar helaas de bal rolde aan de
verkeerde kant langs de paal.
Zevenhuizen kreeg daardoor ineens weer hoop. En hoop doet leven want in de 20e minuut was het
plotseling, 2-1.
Een minuut later werd het verschil gelukkig weer twee doelpunten want het was Celena die langs
twee speelsters glipte en de stand op 3-1 bracht.
Zevenhuizen kwam er nadien niet meer aan te pas. Dat bleek ook wel want in de 24e minuut was
het Noor die scoorde, 4-1.
Roden ging door en het was Milou die de stand in de 28e minuut bijna op 5-1 had gebracht maar zij
kreeg de bal net niet tussen de palen.
Toch kwam Roden in de 30e minuut wel op deze stand want het was weer Celena die met een
afstandsschot er 5-1 van maakte.
In de 38e minuut was het Celena die de keepster van Zevenhuizen op de proef stelde,
die echter een doelpunt met een uitstekende redding wist te voorkomen.
Ook Zevenhuizen kreeg nog een kans op een doelpunt en wel in de 40e minuut. Het was echter
keepster Charissa die dit echter voorkwam.
Een minuut later in de 41e minuut was het dan toch Milou, die uit een pass van Celena, de tussenstand op 6-1 bracht.
Nog was het niet gebeurd want Noor bracht in de 43e minuut de stand op 7-1 wat tevens de
eindstand zou zijn.
Een verdiende overwinning voor het team, met o.a. invalsters uit de MO15.
R.M.Vonk

