SC Monster 10- KMD 4

2-5

Heel Nederland heeft na afgelopen vrijdag geen last meer van de coronaregels die de regering heeft
vast gesteld om de pandemie uit te bannen. Corona word nu gezien als milde griep vorm.
De voetbalkantines kunnen hun gemiste inkomens weer goed gaan maken om leuke derde helft
feesten te organiseren.
Afgelopen zaterdag was bij KMD dus een derde helft, zelf had ik het idee dat we iets wat voor liepen
op de landelijke loslating van de regels.
Het was weer ouderwets druk en bar gezellig in de kantine.
Vele KMD’ers kwamen naar de club om hun gelieve derde helft vol gas te kunnen vieren.
En tot in de kleine uurtjes te blijven, alleen waren we dat niet meer gewend om lang te feesten met
veel mensen.
De party-stand conditie moet ook weer op peil gebracht worden en na het feest op KMD is het
weekend erna het Carnaval feest.
Ook hier zal de conditie bepalend zijn of er lang of kort gefeest gaat worden.
Conditie hebben we ook nodig om te kunnen voetballen en dat was vandaag prio nummer 1.
Toch zijn er her en der wat spelers die ziekig zijn en nog niet de volle 100% conditie hebben na hun
coronaziekte.
KMD 4 heeft er net als andere clubs last van en als we moeten spelen is het verstandig om een hoop
spelers mee te nemen en lekker door te kunnen wisselen.
De uit wedstrijd tegen Monster staat vandaag op het programma, dus eerst eens even kijken hoeveel
spelers er komen.
Met genoeg spelers werd de reis naar het zonnige Monster ingezet.
Een zonnig sportpark met een ongelooflijk slecht kunstgras veld, dat was het toneel waar de mannen
van KMD 4 hun kunsten ten toon moesten spreiden.
Met gast keeper Bram, geblesseerd maar ging toch maar keepen, op het doel werd de aftrap aan
Monster gelaten.
KMD was de baas in het veld en ging met mooie acties vlot van start om zo snel mogelijk de 0-1 op
het score bord te krijgen.
Helaas ging dat toch niet zo makkelijk, want met mooie acties werd keer op keer de doelman
gepasseerd en werd de bal voor een leeg doel, over het hek naar de Hornbach in Wateringen
geschoten.
En dan zal je altijd zien, je krijgt zelf grote kansen en scoort niet, dan doet Monster het wel, 1-0.
Ongelooflijk balen en er werd ingegrepen met een wissel, dit had gelijk gevolgen 2-0.
Maar nu werd het tempo in de wedstrijd opgeschroefd, meer op de helft van de tegenstander spelen
met tegenwind, hen niet het voordeel van wind mee geven.
En ook deze tempo verhogende acties werd eindelijk beloond 2-1.
En kort hierna werd er afgefloten voor een bakkie thee, wat ze blijkbaar door de carnaval drukte
totaal vergeten waren om te komen brengen.
Boos om hun niet gekregen bakkie thee, werd de tweede helft gestart.
KMD was los, de tegenstander vast zetten bij hun eigen 16 meter en ze hadden wind tegen.
Mooi concept om hen het voetballen te ontnemen en zo geschiede dat KMD lekker ging scoren.
De 2-2 en 2-3 kwamen ook snel tot stand en na wat inbrengen van verse wissels gingen de mannen
van Monster stuk.
Krampgevallen hier en daar en vreemde terugspeelballen brachten de mannen op de 2-4 en 2-5.
En na nog een prachtige panna van Ryan als toetje vond de scheidsrechter het prima en dacht om
een grotere vernedering te voorkomen, de wedstrijd af te fluiten.
Een prachtige terechte 3 punten overwinning voor de mannen uit Wateringen.

Volgende week hopen we weer eens thuis de drie punten te pakken tegen Westlandia.
Tot volgende week

