
Verslag  Semper Altius 35+3 - KMD 35+2 (beker uitslag: 4-2): 

Hoera, een nieuw seizoen met nieuwe kansen, nieuwe spelers etc. Hopelijk kan ondergetekende 

onze volgers weer verblijden met het reilen en zeilen van Veteranen 2, ofwel KMD 35+2. We 

beginnen met het succes wensen van onze (deels) gestopte medespelers Arnaud Tesla, Marcel 

“Bickel Beer”, Carlos Santana, Jeroen Pierrot, Rob de “Sjef” en Meester Rob in hun verdere (voetbal) 

carrière en heten tegelijk een warm welkom aan onze nieuwe spelers Appie en Ernst. Opzet van het 

verslag blijft om zo min mogelijk over de wedstrijd te schrijven en met name de randverschijnselen 

eruit te lichten.  

Nadat een aantal van ons 2 weken geleden al weer kennis hadden mogen maken met het spelletje 

dat voetbal heet en het volgens insiders na afloop nog lang onrustig is gebleven bij RAS, vandaag dan 

toch de 1e echte wedstrijd, al was dit weliswaar voor de beker. Van de op papier 21 spelers waren er 

al meteen 9 afschrijvers, om diverse redenen. Het andere Veteranen team had hun wedstrijd 

afgezegd, ook omdat zij te weinig spelers hadden en daarom konden we 2 spelers lenen, te weten 

Mark en Danny, waarvoor dank.  

We begonnen niet scherp aan de wedstrijd, waardoor we binnen 2 minuten al tegen een 1-0 

achterstand aankeken. Gelukkig waren we daarna wel wakker en keerde keeper Tom nog een aantal 

keer uitmuntend. Toen Joop! de paal raakte kwam het geloof in eigen kunnen weer terug. Van de 2 

of 3 andere spaarzame kansen maakte Frankie Guitar de gelijkmaker en Haagsche Wimpie had nog 

zo gezegd dat de 1e die zou scoren het hem op een kratje zou komen te staan, maar dat had hij 

blijkbaar niet gehoord. Tja, iemand moet toch de 1e maken en zo geschiedde. Intussen had Ernst op 

het einde van de 1e helft door een bovenbeen blessure de wedstrijd helaas moeten staken. Ook 

Haagsche Wimpie kon niet verder. Semper mocht nog een keer scoren, waardoor we met een 

achterstand gingen rusten.  

Vrij snel in de 2e helft werd het 3-1, doordat we op het middenveld werden overlopen. Maar toen 

kreeg Hansie Hansie het op zijn heupen en schoot met links fantastisch raak: 3-2. Semper bepaalde 

de eindstand op 4-2, wat een terechte eindstand leek te zijn.  

Iedereen had na afloop van deze sportieve ontmoeting een voldaan gevoel, zeker omdat we 

verlangden naar een of meerdere dorstlessers. Zo bleef het ook hier nog lang erg gezellig, totdat we 

tegen negenen huiswaarts trokken. 

Volgende week zaterdag wordt de opvolger van de Betonnie bekend gemaakt, dus hierbij het 

verzoek om 15 minuten eerder te verzamelen op KMD. 

 


