Wedstrijdverslag Victoria ’04 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 3-5):
Vandaag tegen één van onze naaste concurrenten om van de onderste plaats af te komen. Thuis
verloren we nog kansloos, maar toen was Arnaud Tesla op vakantie. Vandaag was hij er wel en hoe.
Eerst gunde hij de bal nog aan Hansie Hansie, die de bal zo in een leeg doel kon schieten, maar dat op
onverklaarbare wijze verzuimde. Vraag maar aan hem wat er mis ging, ik weet het echt niet. Het is
vandaag ook niet meer goed gekomen met hem: bijna alles wat hij deed mislukte, maar als er iemand
hard heeft gewerkt dan was hij het wel. Hansie, vandaag vroeg naar bed en volgende week sta je er
gewoon weer. Daarna versierde onze superspits een penalty, die hij Berrie Bako liet nemen.
Daarvoor stond het al 1-0, dus was de stand daarna weer gelijk getrokken. Het 2e doelpunt nam hij
wel zelf voor zijn rekening na een gave voorzet van Berrie. Daarna weer wat gerommel achterin en
Haagsche Wimpie kwam net een vingerlengte te kort: 2-2. De 3-2 viel na een voorzet op maat.
Eigenlijk een onterechte stand, want eerder had ik onze spitsen nog wat kansen om zeep zien helpen.
Direct na de rust kreeg Arnaud het weer op zijn heupen en soleerde binnen een minuut naar zijn 2e
doelpunt, niet veel later gevolgd door zijn 3e, een mooie hattrick, maar geen loepzuivere. Ook Mike is
weer back en liet zien dat hij nog kan scoren. Eigenlijk verzuimden we om de score verder uit te
bouwen, want de kansen waren er volop. Victoria was niet bij machte om onze verdediging te
slechten en verder dan 2 of 3 kansjes kwamen ze niet. Dit was natuurlijk de verdienste van de onzen
die het uitstekend hebben gedaan. Met slechts 2 wissels hebben we een puike prestatie geleverd.
We hebben voor elke meter gestreden, ook al was het geen perfecte wedstrijd en ging er veel mis.
Het resultaat telt, dus leve de Victorie in de Gloria, van je hiep hiep hoera (voor Pistolen Paul alvast).
De Betonnie blijft nog een weekje langer logeren bij Drs. J. Blijkbaar krijgt hij er geen genoeg van. We
vergeven het hem, want ook hij mocht een jaartje bijschrijven en als je wint en tracteert heb je alleen
maar vrienden.

