KMD 4- Honselersdijk 9

0-4

De afgelopen weken zijn in Nederland de coronamaatregelen versoepelt. Helaas hadden de mannen
van KMD 4 afgelopen wedstrijd nog wel wat last van de coronaregeltjes. Geen wedstrijd tot gevolg,
maar deze zaterdag mogen de mannen van KMD 4de wei weer in.
Met een stralend zonnetje en een frisse temperatuur aantreden tegen Honselersdijk. De uitwedstrijd
werd helaas verloren door het niet verzilveren van de opgelegde kansen. Nu gaan we vandaag
proberen om deze kansen wel te verzilveren en de 3 punten in Wateringen te houden.
Er zijn weinig afzeggingen dus volle bak aan gemotiveerde spelers. Tot het moment in de
kleedkamer, spelers druppelen binnen en dan begint het tellen. Captain komt binnen en zegt ijskoud
dat zo juist de laatste afschrijving binnen komt. Ineens veel spelers te kort, balen, en dan begint de
wedstrijd met 1,5 wissel.
Deze mokerslag komt KMD niet meer te boven en zo is het spelniveau van de eerste helft.
Er wordt erg slecht gevoetbald, ballen worden weg geschoten naar plekken waar niemand staat.
Klutsballen vliegen het doel in en KMD weet even niet meer waar het moet stoppen. We zullen
moeten gaan voetballen wordt nog geopperd, maar deze boodschap komt niet over in het veld.
De ruststand is dan ook 0-3 en een verlaat bakkie limonade moet verbetering brengen. En gelukkig is
alles anders in de tweede helft.
Er wordt door KMD weer gevoetbald en zo moet de achterstand die opgelopen is, goed gemaakt
gaan worden. Met een actie van het jaar wist Steve veel spelers uit te spelen en een prachtige bal af
te leveren.
Het niveau is er weer, helaas nog geen kansen, maar dit ziet er weer rooskleurig uit. KMD werd beter
en beter, weet nog niet te scoren, maar hield wel Honselersdijk van het doel af. En dan in de
slotminuten wist Honselersdijk toch nog een keer te scoren.
Balen, maar er werd beter gevoetbald in de tweede helft dan in de eerste helft.
Komende wedstrijd is tegen Monster uit om 14.30 uur.
Tot volgende week.

