
Mvv’27 8 – KMD 4 8-0 

 

Het voetbal seizoen 2022/2023 gaat vandaag eindelijk van start. Met een verkleinde groep spelers 

gaan we eens kijken of we dit seizoen een mooie glans gaan geven. Afgelopen seizoen hebben een 

aantal spelers bedankt om in het vierde elftal te spelen. Ze zijn gestopt of gaan in een ander team 

voetbalen, hopelijk hebben ze het erg naar hun zin en daarom een wensen we ze succes. 

 

Op naar de dag van vandaag, regen…….. De herfst is aangebroken en dat hebben we afgelopen 

vrijdag wel gemerkt, de velden hebben absoluut geen water tekort meer, het grondwaterpeil is weer 

op vooroorlogse hoogte. Dus azijn drinkende mensen moeten nu eens stoppen met het zeuren dat 

het afgelopen tijd wel erg droog was, inderdaad dat was ook zo. 

Nu mogen de mannen van KMD 4 naar het mooie polder dorp Maasland. Direct de eerste wedstrijd, 

de verste wedstrijd, helemaal mooi dus. De temperatuur is goed, de regen is nat, eens kijken hoeveel 

spelers er vandaag naar de verre Midden Delfland gemeente zijn afgereisd. De spoeling was er dun, 

14 spelers kwamen de kleedkamer binnen. 

Met een minimale selectie mocht KMD aftrappen en ging het voorspoedig van start. Helaas werd de 

eerste fout direct afgestraft, een snelle 1-0, dat belooft niet veel soeps. Onzuivere passing kwam te 

veel voor in het spel van KMD en je kon goed zien dat de mannen uit Wateringen niet veel 

gevoetbald hebben in de bekerronde. Fouten werden snel en genadeloos afgestraft door MVV, een 

3-0 achter bij rust. 

De tweede helft ging het in het begin goed met KMD, mooie aanvallen werden niet afgerond. Kansen 

zijn er genoeg, maar zoals eerder gezegd, er is te veel gemis van wedstrijd ritme. Dit is in de 

competitie dodelijk. MVV maakte elke kans die ze kregen wel af, de achterstand liep snel op. De 

uitstekend keepende Phillip kon ons behouden voor een grote nederlaag. Helaas was zijn deel in 

deze competitie gering, bij de eerste redding van de wedstrijd kneusde hij zijn duim. Een bikkel blijkt, 

want hij heeft wel de wedstrijd uitgekeept. Sterkte met het herstel en hopen dat alles achteraf nogal 

meevalt. 

Verder viel er niet veel te melden, alleen dat het deze middag niet regende maar echt top weer was 

om te voetballen. Het grote verlies moet in de volgende wedstrijd maar eens goed gemaakt worden 

met een overwinning. 

Volgende wedstrijd is DVC 3 thuis en laten we dan maar eens kijken of vandaag een incidentele off 

day was. 

Tot volgende week. 


