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Roden, 5 september 2020 

 

 

Bekerwedstrijd Roden MO19-Helpman MO19 

 

Vandaag de bekerwedstrijd tegen Helpman MO19, die de vorige week een overtuigende 

overwinning had behaald op Grijpskerk MO19 en wel met 12-0. 

Het zou dus geen gemakkelijke opgave worden en dat bleek uiteindelijk ook aan de 

eindstand van 0-7. 

Helpman nam vanaf het begin het heft in handen en Roden had het dan ook moeilijk. 

Roden kwam zelf nauwelijks aan het voetballen toe en de keepster van Helpman had 

een rustige dag. 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat Helpman in de 15e minuut de leiding nam, 0-1. 

Roden probeerde er alles aan te doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

Helpman ging echter door en het stond al vrij snel 0-2 en wel in de 21e minuut. 

Een grote nederlaag lag op de loer maar onze meiden van MO19 wisten door inzet    

deze stand tot aan de rust vast te houden. 

Een overwinning zat er niet in maar met een kleine nederlaag zou men bij Roden, hoe raar 

dat ook mag klinken, ook niet ontevreden zijn geweest. 

Nauwelijks uit de kleedkamer gekomen kwam al de genadeklap want in de 1e en 3e minuut 

wist Helpman de stand op 0-4 te brengen. 

Roden kwam er niet meer aan te pas en in de 30e minuut werd het 0-5. In de 31e minuut was 

het Emma die maar weer eens een tegengoal voorkwam. 

Helpman ging echter door en bracht de stand in de 39e minuut op 0-6. 

Toch had Roden nog tot scoren kunnen komen en wel door Julia. Bij twee uitbraken had Julia 

de kans om de nul weg te werken maar door te gehaast te schieten gingen de ballen niet in maar 

naast het doel. 

In de 43e minuut was het Helpman die weer tot scoren kwam 0-7 wat tevens de einduitslag 

zou worden. 

Een terechte overwinning voor Helpman die de beter ploeg was deze dag. 
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