
Verslag KMD 35+2 – PGS/VOGEL 35+1 (uitslag 0-7): 
 
Vandaag de 1e competitiewedstrijd van dit seizoen tegen een tegenstander die op papier 2 klassen 
beter was. We zullen zien. Vandaag ook het debuut van Hansie Hansie als schrijver wel te verstaan. 
Hierbij zijn visie op de wedstrijd. 
 
“Beste teamgenoten, 
 
Ik ben dan niet onze vaste verslagschrijver, maar Theo gaf het uit handen dit weekend. Hulde voor 
hem, want dit verslag is niet heel best. Ik kan iedereen bij naam noemen. Maar zo zit ik niet in elkaar. 
Ik hou van het spelletje voetbal, maar ik kan ook slecht omgaan met tegenslag. Die combinatie gaat  
vaak niet goed samen. Gelukkig hebben we de 3e helft waarbij we elkaar wel alles kunnen zeggen. 
Genoeg over mij. Vandaag stond PGS/GijpVOGEL op het programma. Met 11 man kwamen ze naar 
Wateringen. Wij met goede moed de kleedkamer uit. Maar na 5 minuten wisten we wel hoe laat het 
was. Wat ik echt mooi vond is dat iedereen echt er voor ging. Nou ja bijna iedereen. Ik heb vandaag 
mijn slechte kant laten zien. Op het kratje in de 3 helft na dan. Maar goed de KNVB heeft ons 
teleurgesteld. Met deze poule. In de rust werden we erop gewezen positief te blijven vooral tegen 
elkaar. (De donderspeech van onze aanvoerder deed de kleedkamer op zijn grondvesten schudden, 
red.). Dat zag je na rust ook terug. We gingen er voor. Maar tegen zo’n tegenstander die ook het 
vlaggenschip van KMD zou verslaan, is niet op te voetballen. Het is net Real Madrid tegen ADO. Nu 
moet ik wel zeggen dat wij beter zijn dan ADO. Met trots ging ik de 3e helft in. Omdat iedereen zijn 
best heeft gedaan. De 3e helft was weer het hoogtepunt. Heerlijk praten over voetbal en hoe het 
beter moet. Leek een beetje op de persconferentie van onze bondscoach. Al met al hulde voor Theo, 
die kan zijn verslagen echt beter. En hulde voor het team. Inzet en passie. 
 
Goed weekend heren.” 
 
Ps. De Gijpvogel gaat vandaag naar Drs. J. die zijn rentree maakte na een tijdje van afwezigheid en 
dat deed hij niet onverdienstelijk. Bijna foutloos! Zo te zien wordt de Gijpvogel flink verwend. 
 

 


