
KMD 4- Naaldwijk 6 5-3 

 

De Paasdagen zijn voorbij, afgelopen week heeft niet iedereen gevoetbald, maar na Pasen worden de 

prijzen in alle competities behaald. De kampioenen worden gehuldigd en verliezers drogen hun 

tranen. 

KMD 4 heeft nog 7 wedstrijden te spelen, hun droom van Kampioen worden is niet realistisch en 

degraderen kan ook niet meer. We zijn wel beslissend in deze tijden omdat we de top van de ranglijst 

nog moeten ontmoeten. Als we gaan stunten tegen Lyra en Gravenzande of Maasdijk, dan helpen we 

anderen, maar kunnen de mannen uit Wateringen dat ook? 

Vandaag staat Naaldwijk op het programma, dit team is de hekkensluiter in onze poule. Uit ervaring 

vertel ik U dat dit meestal de moeilijkste wedstrijden zijn die KMD 4 speelt. De mannen uit 

Wateringen voetballen beter tegen een hoog geplaatst team dan tegen een laagvlieger. 

Misschien heeft KMD vandaag het thuis voordeel en kunnen de 3 punten bij KMD blijven. 

Eerst maar eens koppies tellen voordat we gaan starten, keeper Justin ontbreekt. Blijkt dat KMD 5 

een belangrijke wedstrijd moet spelen en ze wilden graag een goede keeper onder hun lat hebben 

staan. Ik zeg, steek dat complimentje maar in je broekzak. Gelukkig hebben we bij KMD 4 de Familie 

Verschoor, die van alle markten thuis zijn, dus een keeper was ook zo gevonden.  

Op het warme kunstgras veld mochten de mannen hun kunsten laten zien, maar er trad echter een 

heel klein probleempje op. De wedstrijd voorafgaand aan onze wedstrijd was nogal uitgelopen en 

moesten we 20 minuten later starten.  

Zonder echte warming up werd er afgetrapt en ontstond gelijk een groot probleem. De concentratie 

was nog niet op peil en een bal schoot door de verdediging heen en, als de back dan even niet scherp 

is, werd zo de 0-1 binnen geschoten. Dit kwam even hard aan, maar we hebben nog heel veel tijd om 

dit recht te zetten. Het duurde ook niet echt lang voordat de 1-1 binnen geschoten werd door KMD. 

En na de gelijkmaker, ging KMD op het niveau van Naaldwijk acteren. Slecht voetbal was het gevolg, 

veel foute passes en onbegrijpelijke acties volgden elkaar snel op. Snel de eerste helft afsluiten dus 

met een rust stand van 1-1. 

De tweede helft moet echt beter, want de eerste helft was niet om aan te gluren. Echter gingen de 

mannen van KMD 4 nog een stapje slechter voetballen, echter deed de keeper van Naaldwijk ook een 

duitje in het zakje en gaf KMD een doelpunt cadeau. De 2-1 stond nog niet op het bord of de 2-2 lag 

er alweer in. Sterker nog, de 2-3 lag er ook gewoon snel in, als je dan zit te kijken hoe dit tot stand 

kwam….Daar hebben we het niet meer over, KMD ging de rug rechten en starten een echt tegen 

offensief. 

KMD ging eindelijk voetballen en nu zag je wel waarom KMD 4 ook zijn wedstrijden weet te winnen. 

Verzorgd voetbal en mooie acties volgden elkaar snel op. Veel kansen, maar nog geen doelpunten, 

deze kunnen dan nooit lang uit blijven. En zo geschiede, de 3-3 en 4-3 volgde elkaar snel op. 

En kort voor tijd was het definitief echt voorbij, een mooie actie werd schitterend afgerond, 5-3. 

Inmiddels was de zon ook bijna onder gegaan, maar KMD 4 was nog aan het voetballen. Voordat de 

verlichting aan moest floot de scheidsrechter dan ook maar af. 

Het was tijd om deze moeilijke wedstrijd tegen de nummer laatst maar snel te vergeten met een 

gerste-smoothie en een verstandige hap. 



Volgende week word het een echte mooie pot voetbal, Lyra komt op bezoek als nummer 1 van de 

ranglijst. 

Komt allen kijken om 14.15 uur sportpark Het Suydervelt. 


