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Roden, 19 september 2020 

 

Tweede overwinning in een week voor Roden MO19 

 

Na de bekerwinst van afgelopen donderdag wist Roden MO19 vandaag ook zijn eerste 

competitiewedstrijd winnend af te sluiten. 

Dat de meiden van Roden er zin in hadden bleek al snel want nauwelijks pen en papier 

in handen of het stond in de 3e minuut al 1-0 door Celena. 

Onze tegenstander L.E.O (Loon) uit Assen liet zich echter niet van de wijs brengen en 

probeerde zo snel mogelijk deze achterstand weg te werken. 

Dat lukte in de 15e minuut uit een terecht gegeven vrije trap enkele meters buiten het 

strafschopgebied, 1-1. 

Roden pakte de draad weer op en probeerde weer op een voorsprong te komen. 

Dat was bijna het geval ware het niet dat Indy, in de 20e minuut, de bal niet 

tussen de palen wist te krijgen. 

In de 28e minuut was het wel raak. Door slecht uitverdedigen van L.E.O. onderschepte 

Indy de bal en strafte dit keurig af, 2-1. 

Toch werd het voor de rust weer gelijk. Wist keepster Nadia in de 30e minuut nog met een 

uitstekende redding een doelpunt te voorkomen, in de 35e minuut was het dan toch raak. 

Met een prachtig afstandsschot, dat mag ook gezegd worden, werd het 2-2 wat ook de 

ruststand zou zijn. 

Aangezien de wisselmogelijkheden bij MO19 beperkt waren, kwam Anna als welkome 

aanvulling in de rust het team versterken. 

Ging de eerste helft nog gelijk op, na de rust domineerde Roden en dat bleek wel uit 

het scoreverloop. 

Het was Anna die in de 10e minuut maar eens op het doel schoot en daarmee Roden op 

een 3-2 voorsprong zette. In de 28e minuut was het weer raak. 

Keepster Nadia, inmiddels vervangen door Julia T. pikte de bal op speelde deze naar Indy 

die daarna Roden op een 4-2 voorsprong bracht. 

Roden ging al beter voetballen combinaties waren er zelfs te zien en L.E.O kwam er nauwelijks 

meer aan te pas. 

In de 35e minuut was het weer raak. Celena brak op rechts door, speelde de bal naar Anna, die 

deze keurig afrondde, 5-2. 

De speelsters van L.E.O probeerden nog wel de stand wat dragelijker te maken maar kwamen 

niet door de verdediging van Roden heen. 

Bij Roden wist men echter niet van ophouden want in de 40e minuut was het weer raak, wederom 

een pass van Celena op Anna, die ook deze weer verzilverde, 6-2. 

Nog geen minuut later lag de bal zowaar uit het niets plotseling in het doel van Roden, 6-3. 

Mede door blessures was L.E.O niet meer bij machte om hierin verandering te brengen. 

Het laatste woord was echter voor Celena die in de 44e minuut, na een pass van Indy, de 

eindstand op 7-3 bracht. 

Al met al een mooie sportieve wedstrijd en een dik verdiende overwinning voor MO19. 

 

 

R.M.Vonk 


