
KMD 4- Lyra 8 1-2 

 

Koningsdag 2022, een dag die voor velen in het teken stond van feesten en nu mag en kan alles weer.  

Deze dag viel mooi in het midden van de week en zo werd de week mooi in twee gesplitst. Twee 

dagen bijkomen en opmaken voor een belangrijke wedstrijd die we vandaag moeten spelen. De 

Nummer 1 van de ranglijst komt op bezoek en deze mannen hebben een hoop te verliezen. Hun 

koppositie verstevigen of afwachten van de nummer twee doet. 

 

Met nog 4 wedstrijden te gaan moet Lyra vandaag winnen, maar zal KMD 4 hier aan mee werken. 

Afgelopen wedstrijd tegen Naaldwijk verliep moeizaam, scoren ging lastig, en de tegen doelpunten 

vielen makkelijk. Toch werd de wedstrijd gewonnen, nu een ander kaliber tegenstander, KMD kan 

vaak tegen hoog geplaatste teams goed mee komen. 

 

Eerst maar eens de koppies tellen voordat we gaan starten. Een volle groep met talenten die wel zin 

hebben in een heerlijk potje voetbal in de zon.  

 

KMD won de tos en Lyra trapte af en hun moeten de drie punten pakken voor de titel, maar KMD 

ging heerlijk van start. Druk zetten en Lyra geen mogelijkheid geven om hun spel te maken. 

In minuut 1 al gelijk de eerste kans en minuut 2 de tweede. 

 

Lyra wist even niet wat er gebeurde en dit lieten ze wel even voelen door verschillende 

overtredingen te maken om het spel even stil te kunnen leggen. KMD bleef de druk op de ketel 

houden en de mannen uit de Lier begrepen niet waarom KMD in de eerste wedstrijd na de corona 

tijdperk er met 8-0 vanaf gingen. 

Lyra brak uit en via een rollertje ging de bal over de doel lijn, 0-1 achter tegen de verhoudingen in. 

Gelukkig liet het antwoord niet snel op zich wachten, prachtig in de bovenkant van het doel. De 1-1 

was een juiste weer spiegeling van de krachten tussen beide ploegen in de eerste helft. 

 

Even een bakkie thee en dan maar kijken wat de tweede helft gaat brengen qua verhoudingen op het 

veld. Ook na de thee bleven de krachten gelijk, alleen in de derde minuut wisten de mannen uit de 

Lier te scoren en zo konden kleine details het verschil wel eens brengen. 

KMD en Lyra smeten met hun krachten, daar werd het spel niet altijd beter van en de wedstrijd werd 

ook diversen keren onderbroken voor overtredingen. De krachten vloeide weg en Lyra begon moeite 

te vinden om op de been te blijven. Kramp was nu de volgende tegenstander die Lyra moest zien te 

overwinnen. KMD perste er nog veel mogelijkheden uit, maar scoren bleef achterwege. 

 

Lyra begon ook steeds meer moeite te vinden om overeind te blijven, KMD scoort niet en Lyra kon 

niet scoren omdat eerzuchtig egoïsme hun parten speelde. Vervelend maar waar, de tijd begon echt 

te dringen en zo eindigde deze kleine veldslag in een zonnige nederlaag. KMD heeft goed partij 

geboden tegen een slim counterende tegenstander. 

 

Volgende week kunnen we even uitrusten van deze inspanning. De week erna wacht Maasdijk, de 

nummer drie van de ranglijst.  

 


