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Vandaag de wedstrijd waarnaar velen hadden uitgekeken. Met name Drs. J. had deze datum al lang 
geleden rood omcirkeld op zijn kalender. Dat leverderde hem bij voorbaat al de Betonnie op. Vorige 
week had hij al zijn 1e speelminuten mogen maken, maar vandaag vierden we zijn echte rentree en 
alvast een beetje zijn verjaardag. Ook bij de tegenstander leefde de derby der KMD-Veteranen, want 
er waren er wel erg veel die wilden spelen, terwijl normaal gesproken pijntjes en verplichtingen voor 
afschrijvingen zorgde. Vandaag dus niet. Des te beter. Het was een prachtige dag en alle ingredienten 
waren aanwezig om er een onvergetelijke dag van te maken. We wonnen de toss, dus dat beloofde 
veel goeds. De 1e helft konden we de 35+1 nog redelijk in de tang houden, maar moesten we wel 
toestaan dat ze de score openden door onvoldoende dekking na een voorzet. Voorin hadden we nog 
niet veel kunnen creëren  totdat we een corner kregen. De bal kwam op het hoofd van Arnaud Tesla, 
die de gelijke stand op het bord zette. 35+1 drong toen nog meer aan en speelde onze verdediging 
weer zoek: 1-2. Een stand die hoop bood en na de rust zouden we nog wel zien, ware het niet dat zij 
6 wissels hadden ingezet. Op zich waren zij beter, maar toch hadden wij een goede fase waarin we 
zeker 3 of 4 goals hadden moeten maken: kopbal van Joop! op de lat, schot op de keeper via de lat 
over, penalty via de lat etc. Maar zoals vaker maakten zij ze wel, mede door onze fouten achterin en 
een fantastische droge knal in de verre hoek, waarbij keeper Nick de bal alleen maar heeft gehoord. 
Hansie Hansie mocht nog een vrije trap nemen, maar door Hornbach was hem te verstaan gegeven 
dat hij alleen met links mocht schieten en niet meer met rechts. Vlak voor het einde werd afscheid 
genomen van Randy van 35+1 en zijn vader Jeffrey stond ook aan de kant, altijd leuk. Een terechte 
overwinning door een betere tegenstander, maar wat mij betreft een beetje geflatteerd. Tenslotte 
wil ik Tom en Wim nog bedanken voor het uitstekend leiden van de wedstrijd. Vol verwachting 
begonnen wij aan de 3e helft en, eerlijk is eerlijk, 35+1 had zijn best gedaan met een grote schaal 
haring met ui van Vishandel de Jager. Het bleef nog lang gezellig op de binnenplaats, totdat een deel 
van de harde kern vertrok naar de plaatselijke Chinees. Daar passeerden alle gemiste kansen en 
roddels nog eens de revue, waarna wij op tijd naar huis gingen om naar het Songfestival te kijken. 
Drie jaar geleden was het groot feest toen Drs. J. zijn 50e verjaardag vierde en Nederland won. 
 

 


