Wedstrijdverslag FC ’s-Gravenzande 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 2-2):
Vandaag moesten we naar ’s-Gravezooie of naar Ut Breje Durp, zo je wilt. Daar waren we lang niet
geweest, vanwege het ontbreken van hun Veteranenteam in de competitie. Hoe is het mogelijk, met
19 seniorenteams, waarvan trouwens het onderste bij KMD 7 in de poule zit. Het is daar meestal wel
gezellig, zeker die ene keer bij de fotoshoot in 2010, toen we de middenpagina haalden van de VI
(Voetbal International). In bepaalde bladen zit in het midden de pin-up; dus wie weet, hangen wij
ook wel aan de muur bij een enkele bewonderaarster! Afijn, nu de wedstrijd. Het zijn Westlanders,
net zoals de meesten van ons, dus dat wil nogal eens botsen. Dat gebeurde ook letterlijk, toen een
verdediger Arnaud Tesla blokkeerde en zelf het onderspit moest delven. Toen stond het al 1-0,
omdat niemand had ingegrepen bij een slap schot in de hoek, dit 5 minuten na aanvang. Daarna
gonsde het spel heen en weer en de Breje Durpers hadden al enkele kansen om zeep geholpen. Toch
de verdiende gelijkmaker door Arnaud Tesla: 1-1. Hierbij moet vermeld worden dat Frankie Guitar
zeer solide verdedigde en zijn opponent kansloos liet. Hij dreef hem bijna tot wanhoop, zelfs zo zeer
dat hij voor het einde tierend het veld uitliep. Ook kwamen we nog goed weg, toen Ab Hamstring iets
te veel risico nam bij balbezit met 2 hijgende aanvallers in zijn nek. Het goede gevoel in de 1e helft
consolideerden we in de 2e helft, toen onze superspits zijn 2e doelpunt maakte. Dat het hierbij
(voorlopig) bleef mag haast een wonder heten, want ik zag de ene na de andere doelpoging voorbij
komen. Stand-in keeper Nick Tyson stond weer lekker te keepen, al had hij geen antwoord op die ene
schuiver, weer in de hoek, vlak voor tijd. Zo eindigde de wedstrijd onbeslist, daar waar wij op meer
hadden gehoopt, maar eerlijk is eerlijk, was dit de juiste afspiegeling van de wedstrijd. Toen we het
Juliana Sportpark verlieten, hadden we toch het gevoel een heerlijke voetbalmiddag te hebben
gehad met mooi weer, een gelijkwaardige tegenstander en een scheids die lekker liet doorspelen en
niet alles dood floot. Al met al, veel positiviteit zonder wanklank en een goede sfeer. Ga zo door en
dan houden we het nog heel lang vol. Zo konden we ons opmaken voor weer een ouderwets lekkere
Koningsnacht of-dag deze week. Volgens mij heeft Betonnie samen met Arnaud het ook leuk gehad,
alleen weet ik niet precies naar welke uitzending ze zaten te kijken.

