Verburch VR1 – KMD VR2
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Kunt u de uitdrukking: na regen Komt zonneschijn?
De afgelopen week heeft het najaar het warme weer van de zomer afgelost en is het een stuk koeler
buiten. Prima weer om te voetballen, echter is er wel elke nacht onweer met veel regen. De regen
viel ook van vrijdag op zaterdag in de nacht. Met groot gevolg voor het voetbal dat een dag later
gespeeld moet gaan worden. Gelukkig kunnen de velden veel hebben, maar de regen valt met grote
hoeveelheden.
KMD mocht vandaag de tweede wedstrijd gaan spelen voor de beker en de tegenstander was deze
ronde Verburch VR1. Nadat de Ooievaars-run voorrang was verleend kwamen we aan bij Verburch.
De velden bij Verburch hadden het zwaar met de regen en waren goed soppig. Daar mochten de
dames hun getrainde vaardigheden laten zien.
Verburch mocht aftrappen in een zon overgoten Poeldijk met een soppig veld. Alle facetten waren
aanwezig om een goede wedstrijd op de mat te leggen. Echter had KMD één probleem, vele dames
zijn werkzaam in de zorg en hebben wisseldiensten. En zo kan het zijn dat er gewerkt moet worden
op een wedstrijddag. Twaalf vrouwen aanwezig om de wedstrijd te spelen, is dat deze keer wel
voldoende?
Verburch startte de wedstrijd, KMD nam snel de regie over en wist goede aanvallen richting het doel
op een haar na te verzilveren. Het spel golfde over en weer, ook Verburch ging vol in de aanval,
alleen een nat veld verpestte de kansen voor Verburch. En waar gevoetbald wordt worden ook
foutjes gemaakt, KMD had een door geschoten bal niet meer in controle en zo kon Verburch de 1-0
op het scorebord zetten. KMD bleef goed spel leveren, de kansen verdienden een doelpunt maar
deze bleef uit. Verburch ging meer drukken en zo moest KMD een corner weg geven. Deze corner
werd direct via de tweede paal binnen geschoten, ongelooflijk balen, 2-0.
Tijd voor een bakkie limo en een speech van de leider. Koppies moesten even tot rust komen en de
neuzen de juiste kant op wijzen. Pep talk hier en daar en hop daar gaan we weer voor de tweede
helft.
KMD werd echt veel beter en over vele schijven werd Verburch even alle kanten van het veld
getoond. En deze toon was gezet, KMD was fris uit de kleedkamers gekomen en een goede indruk op
de tegenstander werd eindelijk omgezet in een doelpunt. Een afstandsschot werd nog gered, maar
precies in de voeten van de inlopende KMD speelster geschoven. Deze ronde dit mooie buitenkansje
keihard af, 2-1. Het geloof was er weer helemaal en de kansen werden steeds groter. Niet scoren
betekend niet winnen, elke keer weer dicht bij een treffer maar helaas stond de doelvrouw in de
weg. Ook Verburch wist nog her en der een kansje te creëren, maar wist ook bij KMD de touwen niet
te vinden. Helaas vond de scheidsrechter het tijd om te stoppen en zo werd er verloren.
Zeer onterecht, maar er is hard geknokt en gevochten om deze wedstrijd nog te winnen.
Volgende week mogen de Dames tegen Die Haghe VR2.
Tot volgende week.
De inval vlagger

