KMD 4- FC ‘s Gravenzande 12 1-2
De zomervakantie hebben een hoop mensen al weer achter de rug. De zon gaat al weer vroeg onder
en de avonden worden langer. Laten we hopen dat de nazomer nog wat langer stand houdt, dan
kunnen we het voetbal seizoen 2022/2023 mooi starten met lekker warm weer.
In de zomer is er weer een hoop gebeurd op de transfer markt. Ook KMD 4 heeft hier last van gehad
en om wat voor bedragen het zou gaan blijft angstvallig stil. Ook bij KMD is er van de zomer veel
gebeurd, KMD heeft twee mooie nieuwe kleedkamers die ingericht zijn voor de meiden en dames
voetballers. Een mooie ontwikkeling, de dames afdeling wordt steeds groter en ze krijgen steeds
betere omstandigheden om zich in de club te begeven.
Helaas ook droevig nieuws, zo hebben we KMD vrijwilliger Aad Slippens verloren na een kort ziekte
bed. Aad heeft veel gedaan voor KMD en we zullen hem ook zeker niet snel vergeten. Afgelopen 20
augustus hebben we op zijn 80e verjaardag nog een toost uitgebracht met de vrijwilligers.
Het nieuwe voetbal seizoen staat voor de deur en dat betekent eerst bekerwedstrijden. KMD 4
beschouwd dit als oefen programma om de competitie te kunnen voorbereiden.
Laten we vanmiddag eerst eens zien hoeveel spelers er zijn die de bekerwedstrijd gaan spelen. De
grote schok die we eerst moesten verwerken was de opkomst van de spelers. Er kwamen niet veel
man de kleedkamer in en we moesten ook nog eens een scheidsrechter leveren voor onze eigen
wedstrijd. Met een speler van KMD 5 als scheidsrechter hadden we 12 spelers.
KMD begon erg goed aan de wedstrijd en wist de tegenstander op hun helft vast te zetten. Mooie
combinaties werden op het loei hete plastic veld ten toon gespreid. KMD wist ook kansen te creëren,
maar helaas raken die niet de touwen om de 1-0 op het score bord te zetten.
De drink pauze die ingelast werd was echt hard nodig, liters vocht verloren de spelers in de hitte.
Windstil en vol de zon op het kunstgras, dit zou een lood zware voortzetting worden. Maar KMD wist
zich goed overeind te houden en ging vrolijk door met goed voetbal.
Ook nu weer grote kansen die, ook al was het voor een leeg doel, sportief naast geschoten werden.
KMD wist niet van dichtbij te scoren, dan maar eens van afstand proberen. Met een vreemde stuit in
het schot had de keeper hier geen antwoord op, 1-0. En vrij snel hierna wist ook de FC ‘s
Gravenzande een kans voor het doel te missen.
Tijd voor een bakkie thee, maar hier werd een groot probleem bloot gelegd.
Het zweten ging nu echt vol gas en was het nu: hoe krijg ik het vocht terug in het lichaam
Zweten, zweten en nog eens zweten, dit ging niet meer goed komen. De energie verdween als
sneeuw voor de zon.
Start tweede helft begon drijfnat, elke speler zat er al lekker doorheen, en dan moesten we nog
starten aan de tweede helft. Gelukkig stak er een licht briesje op en kon er iets van verkoeling plaats
vinden. KMD zakte weg in het zweet en wist het betere spel van de eerste helft niet voort te zetten in
de tweede helft, jammer maar de energie was op. De tegenstander had blijkbaar weer wat lucht
gevonden en speelden velen malen beter in de tweede helft. KMD miste weer te veel kansen waar de
mannen uit het breje durp direct raak schoten uit de eerste twee kansen. Een onverdiende
achterstand stond er nu op het score bord, KMD was klaar met deze ongekende zweet partij.
De scheidsrechter had dit gelukkig ook in de gaten en floot af. Nu kon het aanvullen van mineralen
en zouten beginnen.
Zo flauw als een dubbeltje word je van dat gezweet, hopelijk is het volgende week beter weer en is
het niet al te heet als we de uitwedstrijd tegen REMO gaan spelen.

