
Schipluiden 7 – KMD 4 5-0 

 

Niets is zo verraderlijk als het Nederlandse weer. Hebben we vorige week in heerlijk lente weer 

gevoetbald, is het een week later winters koud. En moeten we ons goed inpakken om niet te snel af 

te koelen, echter is het pas lente. Dus alles is nog mogelijk, dat is hetzelfde als met het voetbal. 

De ene week hebben we 5 wissels, een week later moet er weer geschraapt worden om genoeg 

spelers op de been te krijgen voor de wedstrijd tegen Schipluiden. Maar met een beetje hulp van de 

Veteranen hebben we voldoende mensen om de reis naar het koude Schipluiden in te zetten. 

 

De zes punten wedstrijd van afgelopen wedstrijd is vandaag weer aan de orde. De mannen uit 

Schipluiden staan 3 punten onder ons en we kunnen een mooie slag slaan vandaag als er gewonnen 

wordt. Op een fris sportpark in Schipluiden aangekomen was het niet erg druk, sterker nog wij waren 

de enige wedstrijd die om 14.30 uur gepland stond. Dus mochten de mannen van KMD 4 van veld 3 

naar het hoofdveld. Weinig publiek had de jas aangetrokken om in deze frisse wind te komen kijken 

en dat was maar goed ook. 

 

De eerste helft had KMD wind tegen en konden ze met moeite de middenlijn halen. Het was moeilijk 

voetballen, de kou zorgde voor een stilstaand team, moeilijk inspeelbare ballen werden dan ook met 

grote regelmaat verloren. Maar een echte grote kans leverde dit niet op voor Schipluiden. Tot het 

moment dat de corner bij de eerste paal van KMD terecht kwam en de verdediger netjes de bal weg 

kopte, helaas weer een corner. Deze corner werd hoog bij de eerste paal ingebracht, keeper riep los 

en dat gebeurde ook precies wat hij zei. De bal vloog door zijn handen en veranderde hierdoor van 

richting zo het doel in. Ongelooflijk balen, maar dit kan gebeuren. 

Nu werd het nog moeilijker voor KMD, Schipluiden draaide de duimschroeven stevig aan en de 2-0 en 

3-0 volgden snel.  

Een wisseling was het gevolg, we gingen iets anders staan, en hierdoor kwamen we weer aan 

voetballen toe. Nu konden we zelfs naar de zestien meter van Schipluiden komen, maar niet echt een 

schot op het doel lossen. Maar er zat verbetering in en dit moest dan in de tweede helft met wind 

mee tot doelpunten gaan leiden. Maar eerst een echt heet bakkie thee. 

 

De wissels waren bekend en doorgevoerd, en zo kon de tweede bedrijf van start gaan. De linksback 

was weer terug van een blessure en wilde graag blijkbaar weer voor langere tijd langs de kant gaan 

staan. Bij het oplopen naar de middenlijn zakte hij zowaar door zijn benen. Het hele team stond ook 

gewoon keihard te lachen en dit verbaasde de tegenstander enorm. Die wisten op dat moment ook 

even niet wat ze moesten doen. 

 

Na vijf minuten uitgelachen te zijn en opmerkingen gemaakt te hebben gingen we weer door. Maar 

het scoren bleef uit, kansen kregen we wel en we gingen op het laatst 1 op 1 spelen. En dat kan 

natuurlijk ook de verkeerde kant op gaan. Twee tegendoelpunten tot gevolg in de slot minuten was 

ons deel. De gemiste kansen werden niet afgerond en zo bleef de nul op het score bord staan voor 

de mannen uit Wateringen. 

 

Hopelijk kunnen de mannen in de komende wedstrijd wel weer scoren, dat gaan we dan doen in  

’s Gravenzande. Mannen fijn weekend en tot volgende week.  


