KMD 4- Quick Steps 4 6-2
Het is wel erg laat voor een nieuwjaarstoespraak, maar toch moeten we er aan geloven. De
winterstop begon op 11 december na de gewonnen wedstrijd tegen Naaldwijk 6. We hoopten alle op
een mooie kerst en een prachtige jaarwisseling. Helaas werd er door het beroemde virus en kabinet
roet in het eten gegooid. We moesten weer thuis blijven en onze ziektekiemen maar op laten hopen
en de sociale eenzaamheid hoogtij laten vieren.
Een heleboel mensen zijn getroffen door een oud Hollandsche griep of verkoudheid en moesten
verplicht thuis blijven. De winterstop werd kneiter vol gepland door de KNVB zodat we sneller door
de competitie heen zouden zijn. Gelukkig liet ons kabinet ons in de onzekerheid en werd er een
wedstrijd uit het programma gehaald.
Maar deze dag bleef staan en kunnen we na de versoepelingen lekker weer de wei in. Ook mag de
kantine weer open en kunnen de vele sportkantines weer wat van hun gemiste inkomsten terug
winnen.
Of dit ook echt gaat lukken?
Een hoop mensen blijven uit angst toch nog weg van alles en iedereen. Maar KMD 4 mag wel weer
aantreden en gelukkig mogen de mannen op het echte gras hun getrainde skills laten zien. Er heeft
meer dan een maand tussen gezeten, dus de kleine pijntjes moeten nu genezen zijn en alle mannen
van KMD 4 moeten er toch kunnen zijn.
Eén HELE GROTE uitzondering wordt er gemaakt voor Michiel Jongerius. Hij en zijn vrouw zijn
afgelopen donderdag 27 januari de trotse ouders geworden van hun zoon Mies Theodorus Jongerius.
Uiteraard wensen alle spelers van KMD 4 hun veel geluk en gezondheid toe.
Over tot de orde van de zaterdag, Quick Steps 4 komt op bezoek. KMD veld 1 is ons decor en zijn er
genoeg spelers vandaag? Op een wat hobbelig veld met een hoop wind werd de wedstrijd afgetrapt.
In het eerste deel van de wedstrijd ging het gelijk op en zag je wat opstartproblemen bij beide
partijen. KMD kon echter beter met de gecreëerde kansen omgaan dan onze gasten van Quick Steps.
De harde wind had zeker zijn beslag op het spel van KMD ,een hoop ballen die lang gespeeld werd
kwamen niet aan, tot ergernis toe.
Toch had KMD er ook baat bij, want via een prachtig schot op doel waaide de bal netjes de korte
hoek in, recht in de kruising. Een welverdiende voorsprong voor de mannen van KMD 4, zwaar
bevochten maar verdiend.
Het rust signaal klonk en een bakkie limo moest wat verheldering geven in de kleedkamer. Met de
wind in de rug mochten de mannen van KMD 4 de tweede helft starten. Dit was toch wel even
makkelijker voetballen, lange ballen kwamen ineens wel aan en het spel van KMD werd alleen maar
beter.
Quick Steps werd goed terug gedrongen op hun eigen helft en KMD kon aan scoren gaan denken. En
het kon niet uitblijven, prachtige slalom van onze spits bezorgde de 2-0. Voordat we goed en wel
gestart waren kwam Quick Steps met een mooie tegen de wind in gegeven voorzet die de rechtsback
van KMD niet in kon schatten. De 2-1 was een feit, gelukkig duurde dit niet lang want KMD was op
stoom en met mooi combinatie voetbal werd de 3-1 binnen geschoten.

De verdediging van Quick Steps had een rot middag, want de spits van KMD ontregelde de
verdediging en bleef lekker kans op kans op het doel schieten, 4-1 en 5-1 tot gevolg. Onze gasten
deden uiteraard wat terug, weer een voorzet tegen de wind in en de 5-2 was een feit. KMD bleef de
druk op Quick Steps houden en wist door een mooie steekbal de 6-2 binnen te schieten.
Goed veldspel in de tweede helft heeft de doorslag gegeven, KMD moest blijkbaar eerst 45 minuten
warmlopen.
Volgende week spelen de mannen van KMD tegen Monster om 14.30 uur. Dan gaan we zien of deze
stijgende lijn van spel zich door kan zetten.
Momenteel bezet KMD 4 de 5e plaatst op de ranglijst, deze punten hebben we alvast mannen.
Tot volgende week.

