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De hoofdstad van Nederland lag afgelopen week in Friesland. Om precies te zijn Harlingen, daar werd 

op zondag 20 maart bekend gemaakt dat de wereldberoemde weerman Piet Paulusma op veel te 

vroege leeftijd is overleden. 

Piet heeft een aantal jaren geleden ook KMD bezocht en daar samen met de Veteranen het weer 

naar de rest van Nederland gebracht. Diep triest om dan te zien dat de weervriend maar 65 jaar 

mocht worden en in stilte tegen de ziekte Kanker streed. Deze ziekte wordt wel eens onderschat, er 

zijn nog steeds te veel mensen die eraan overlijden. Gelukkig zijn er ook veel mensen van genezen, 

en dan is het altijd weer fijn om deze mensen weer te zien verder  gaan met het leven wat toen even 

on hold was gezet. 

 

On hold stond ook de competitie bij KMD 4, er is een aantal weken niet gevoetbald. Corona is de 

boosdoener en gelukkig maar, voor sommige, een korte vervelende ziekte. Deze tijdelijke 

onderbreking is vaak niet goed voor het spel dat de mannen de afgelopen weken liet zien. 

Er werd weer lekker veel gewonnen en met het mooie weer in het vooruitzicht is het gewoon weer 

top voetbalweer. Dus afschrijven lijkt mij voorlopig niet meer nodig, blijf gezond en ga lekker 

sporten.  

Dan in het zonnetje op het terras bij KMD verzamelen en eens kijken hoeveel spelers er zijn. Nou het 

waren er vandaag in ieder geval genoeg, 16 man. Met mooi weer voetballen is gewoon heerlijk en zo 

begonnen we aan de wedstrijd. Heerlijk voetballen en mooie combinaties werden ten toon gespreid. 

En door een mooie combinatie werd de 1-0 verdiend op het scorebord gezet. KMD was de 

bovenliggende partij en nu moet er gezorgd worden dat doelpunt nummer twee er zo snel mogelijk 

in ligt. 

Zo makkelijk ging het niet, even een verslapping moment en de 1-1 stond op het score bord. Er 

gebeurde veel in het veld en er gebeurde vreemde dingen in het veld. Maar dat is kelderklasse 

waardig, het rust signaal werd gegeven. De leider van de deze dag greep in, kelderklasse waardig 

voetbal verdient een cameraman langs de lijn, en zo konden we van onze eigen fouten gaan leren.  

De tweede helft werden er delen gefilmd, die uiteraard in de KMD 4 app groep ten toon gespreid 

zijn. Hilarische momenten werden voor de eeuwigheid vast gelegd. Voor degene die de filmpjes 

gemist hebben, hier volgt de rest van de wedstrijd. 

KMD werd in de tweede helft veel beter, op de juiste momenten de tegenstander onder druk zetten 

en gokken op een fout in de verdediging. Die fouten waren er zeker bij DVO, maar KMD wist niet de 

juiste momenten te kiezen om de doelpunten te maken. Zelfs voor een leeg doel, de bal naar de 

Hornbach rammen, is gefilmd, werd geen doelpunt. Nu was het weer de leiding die ingreep langs de 

lijn. Knip eruit en Vic erin op dezelfde positie. Een verse aanval kracht moest DVO op de knieën 

krijgen. En zo geschiede, de nieuwe linksbuiten scoorde twee keer vlot achter elkaar en zo konden de 

3 punten in Wateringen blijven. De winst was binnen en werd er keihard gelachen om de filmpjes die 

gemaakt waren. Deze zijn echt kelderklasse waardig. 

Volgende week spelen we uit bij Schipluiden om 14.30 uur. 

Tot volgende week. 


