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Roden, 29 september 2021 

 

 

Verslag: wedstrijd Roden VR2-Gomos VR2 

 

Vanavond de competitiewedstrijd tegen Gomos VR2 uit Norg. Volgens de weersvoorspelling zou 

het een onstuimige avond worden met veel regen en veel wind. Zou het ook een onstuimige 

wedstrijd worden ? 

Nadat de kruitdampen waren opgetrokken stond er helaas voor Roden een eindstand van 2-6 op 

Voetbal.nl 

Roden begon de eerste helft niet al te best aan de wedstrijd en dat resulteerde dan ook al in de 8e 

minuut in een voorsprong voor Gomos, 0-1. Roden probeerde daarna wel wat meer grip op de 

wedstrijd te krijgen maar dat lukte maar gedeeltelijk. 

Gomos daarentegen wist de geboden mogelijkheden wel af te ronden en bracht de tussenstand in 

de 14e en 25e minuut op 0-3. De laatste tien minuten van de eerste helft ging Roden beter 

voetballen en kreeg ook wat mogelijkheden om zelf tot scoren te komen. Het was in de 44e minuut 

bijna zover ware het niet dat het schot van Chantal net over het doel ging in plaats van in het doel. 

Ruststand derhalve, 0-3. 

In de tweede helft ging het bij Roden beter lopen. Niet dat Gomos geen kansen meer kreeg maar 

Roden had meer grip op de wedstrijd. Dat bleek ook wel want het was Chantal die in de 14e minuut 

de verdiende aansluitingstreffer maakte, 1-3. 

Op naar het volgende doelpunt voor Roden zou je zeggen. Het doelpunt kwam er wel een minuut 

later echter niet voor Roden  maar voor Gomos, 1-4. 

Roden ging niet bij de pakken neerzitten en probeerde er alles aan te doen om toch nog een beter 

resultaat te behalen. Er kwamen ook wel wat kansen maar het lukte maar niet de bal tussen de palen 

te krijgen wat Gomos in de 25e minuut helaas voor Roden wel lukte, 1-5 

Met nog twintig minuten te spelen in de stromende regen wisten beide ploegen nog een keer te 

scoren. Eerst was het Chantal die in de 35e minuut de stand op 2-5 bracht. Het laatste woord was 

echter voor Gomos die in de 43e minuut een fout van de verdediging van Roden  afstrafte en 

daarmee de stand op 2-6 bracht wat tevens de einduitslag zou zijn. 
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