Quick Steps 4- KMD 4 2-2
Het einde van het voetbal seizoen 2021-2022 nadert zijn einde, de Kampioenen en Degradanten zijn
bekend. De vele feesten zijn gevierd, tranen zijn gelaten. Ook bij KMD 4 nadert het einde en hebben
we nog twee wedstrijden te gaan. De ene laatste wedstrijd van het seizoen is Quick Steps uit. Spelers
die volgend jaar niet meer zullen acteren bij KMD 4 zouden vandaag hun laatste wedstrijd spelen.
Met weemoed werd de gang ingezet om naar Den Haag af te reizen, waar ter plaatse aangekomen te
ontdekken dat we de eerste zijn op het hele complex. Zelfs de tegenstander was er nog niet en,
rustig wachtend op wat komend is, werd de afgelopen jaargang even door genomen.
De enige wedstrijd op het complex kon zijn start vinden op tijd en onder het genot van een mooi
wolkendek was het voetballen geblazen. Met een bekende scheidsrechter werd er rustig en stil
gevoetbald, deze leidsman zou bij elk tegen woord direct tegen je gaan fluiten. Gelukkig had Quick
Steps dit niet echt in de gaten en hadden we in het begin de scheids even mee.
Na een mooi doelpunt van KMD sloeg alles om, een handsbal werd gezien en bestraft met een
penalty. Balen, de 1-1 was een feit, maar snel wist KMD orde op zaken te stellen en werd de keeper
van Quick Steps mooi omspeelt, de 1-2 was een feit.
Totdat de wereld beroemde leidsman het doelpunt afkeurde vanwege een nieuw verzonnen spel
regel. Dit was waarvoor KMD gewaarschuwd was, dit was niet eerlijk. Zo ongekend triest wat hier
gebeurde, maar wat kan je hier nog tegen doen, het veld aflopen? Nee, de beslissing werd
schoorvoetend geaccepteerd, 1-1 dus nog.
KMD maakt in de hier opvolgende tegen aanval weer hands, gelukkig kon de scheids dit niet zien en
werd een corner toegekend. Deze corner werd echter wel mooi afgerond en zo was het ineens 2-1
voor Quick Steps. KMD kon niet onder de druk uitkomen, want bij elke uitbraak van KMD werd deze
weer afgefloten door onbekende redenen. Het rust signaal moest even de koppies op orde brengen.
De tweede helft een totaal ander beeld, KMD had de bal en bepaalde het spel. Vele kansen werden
gecreëerd, maar niet tussen de palen geschoten. Quick Steps kon geen passend antwoord vinden en
werd steeds verder terug gedrongen. Het doelpunt van KMD kon dan ook niet uitblijven en uit een
mooi genomen corner werd de 2-2 binnen gekopt. Gerechtigheid, eindelijk een doelpunt dat niet
afgekeurd kon gaan worden.
KMD voerde de druk hoger op, er werd steeds beter gevoetbald, maar dit werd niet in scoren
uitgedrukt. De scheidsrechter had zeer goed in de gaten dat KMD wel eens snel de 2-3 binnen zou
gaan schieten. De bewolking brak, de zon kwam door en de scheidsechter dacht dat dit eens een
mooi tijdstip was om de stoppen met de wedstrijd. Dus de wedstrijd werd beëindigd met een gelijk
spel.
Na de wedstrijd werd passend afscheid genomen van twee spelers, die volgend jaar niet meer terug
keren in de selectie van KMD 4. Frank Schilderman gaat komend seizoen lekker tennissen en keep
Justin Vellekoop gaat naar KMD 5. Bedankt mannen voor al die jaren plezier met jullie en de vele lach
momenten die we hebben meegemaakt met jullie.
Onder het genot van een pilsje werd er nog wat nagepraat en wat gelachen. Mannen bedankt voor
dit voetbal seizoen.

