Wedstrijdverslag KMD 35+2 - PPSC 35+1 (uitslag: 3-5):
Uw vaste verslaggever geniet van een welverdiende vakantie, vandaar eenmalig een andere
verslaggever,
Na het echec van vorige week (dit was zelfs Kelderklasse onwaardig, vandaar Jos gevraagd om mee te
doen) moest er vandaag dus een reactie komen tegen de Pro Patria Stormvogels Combinatie. Een
korte blik op de ranglijst leert ons dat het geen “makkie” wordt vanmiddag. Ook omdat we vandaag
door afwezig/vakantie/geblesseerd/reserve/vissen een mannetje of 11 missen. Gelukkig heeft
Haagsche Wimpie zijn huiswerk weer goed gedaan zodat er uiteindelijk toch weer 15 namen op het
digitale wedstrijdformulier verschijnen. Waarvan er alleen qua naam al een paar prima bij ons team
passen zoals Jos “Kelder” en Jeroen “Diep en daal”. Dan over naar de wedstrijd: KMD en PPSC allebei
in een 1-4-4-2 formatie waar KMD voortvarend uit de startblokken kwam. Uit een vrije trap kopte Jos
in minuut 6 de 1-0 binnen (was zijn eerste kopgoal ooit). In de 17e minuut komt PPSC langszij door
ook weer een kopdoelpunt na een mooie voorzet van rechts. Dan slaat rond minuut 25 opeens de
vlam in de pan na een “schouderduw” van Nessor. Hierna nog wat onvriendelijkheden over en weer,
maar uiteindelijk zijn we lekker verder gaan voetballen. Na een half uur het gebruikelijke
wisselmoment, is even de organisatie weg wat resulteert in de 1-2. In de 35e minuut is Frank
(Betonnie) nog dichtbij de gelijkmaker na een strakke corner van Sander, maar helaas uit een counter
valt de 1-3. We mogen keeper Jeroen bedanken met soms miraculeuze reddingen, dat we met deze
stand de rust bereikten. Ook vlak na rust behoedt Jeroen ons voor een ruimere achterstand. Dan is
daar opeens een scrimmage voor het doel van PPSC en komt de bal voor de voeten van Arnaud Tesla
die rustig blijft en de 2-3 binnenschuift. Wat een onoverbrugbare achterstand leek te worden, zitten
we nu opeens weer helemaal in de wedstrijd. Wat heet, Thomas mist de kans op 3-3. Dan 5 minuten
voor tijd valt de 2-4 uit een corner (of was het een achterbal Joost?), een prachtige omhaal van hun
nummer 10 waar je alleen maar voor kunt klappen. De wedstrijd is gespeeld, de 2-5 is nog voor de
statistieken. De 3-5 ook, uit een penalty die door Hansie Hansie onberispelijk werd ingeschoten. Deze
werd veroorzaakt door Arnaud Tesla die handig de 16 in dook, hij had hier heel de week op geoefend
in het zwembad op Fuerteventura. De prima leidende arbiter B. v. Ooijen blaast dan voor de laatste
keer op zijn fluit en beide teams zoeken met toch wel een goed gevoel de kleedkamer op. Hier komt
Tikkie Rikkie iets vertraagd (hij moest nog een bal ophalen bij de Bovendijk) met een groene krat de
kleedkamer binnen en is het weer gauw gezellig. Over 2 weken uit bij Semper hopen we deze
opgaande lijn weer voort te zetten.

