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Roden 17 september 2020
Inhaalwedstrijd Roden MO19-Grijpskerk MO19 (beker)
Vanavond de afgelaste bekerwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen onze gasten
uit Grijpskerk.
Met behoorlijk wat publiek langs de lijn en ook nog eens een lichtwedstrijd, aan Roden
dus de opdracht er een mooie wedstrijd van te maken.
Plaatsing voor de volgende ronde was niet meer mogelijk maar om niet als laatste te
eindigen in de poule mocht er in ieder geval niet verloren worden.
Beide partijen maakten er een mooie wedstrijd van waarbij echter Roden direct het
heft in handen nam.
Dat resulteerde in de 5e minuut al in een doelpunt van Indy na een uitstekende pass van
Julia Thermolen,1-0.
Roden ging door en Grijpskerk kwam er nauwelijks aan te pas ondanks pogingen daartoe.
In de 10e minuut was het alweer raak. Na een uitstekende pass van Nikki was het weer
Indy die scoorde en stond het al 2-0.
Grijpskerk probeerde onder de druk uit te komen, kreeg ook wel wat kansjes, maar wist
niet tot scoren te komen.
Vijf minuten later was er weer reden tot juichen voor Roden,want het was Emerique die
maar eens schoot en haar bal door de handen van de keepster van Grijpskerk in het doel zag
vallen, 3-0.
Na deze stand werd het allemaal wat rustiger. Roden probeerde de score op te voeren en
Grijpskerk probeerde met uitvallen de aansluitingstreffer te krijgen.
Vijf minuten voor de rust, in de 40e minuut, werd het nog bijna 4-0 ware het niet dat een
afstandsschot van Celena op de paal belandde. Het bleef dus 3-0 wat tevens de ruststand
zou zijn.
Na de rust stond Julia Thermolen op het doel nadat keepster Emma vanwege een
blessure aan haar hand in de rust was vervangen.
In de tweede helft had Roden niet meer het grote overwicht als in de eerste helft.
Grijpskerk kwam vaker bij het doel van Roden en kreeg nu ook wat meer kansen.
Het was of Julia de keepster van Roden die ze tegenhield of de ballen gingen naast of
over het doel.
Niet dat Roden geen kansen meer kreeg maar ook hier gingen de ballen er niet in.
Toch was het laatste woord aan Roden.
Het was Celena die in de 10e minuut even over de middenstip de bal in de voeten kreeg,
drie man passeerde, en daarna met een geplaatst schot de stand op 4-0 bracht.
De wedstrijd kabbelde na deze treffer wat voort met in de 15e minuut de eerste echte grote
kans voor Grijpskerk die er ook niet inging.
Ook gelegenheidskeepster Julia wist de nul te houden, soms ook met een beetje
geluk, maar geluk dwing je af.
Al met al een verdiende overwinning voor de meiden van MO19.
R.M.Vonk

