Verslag Wanica Star 35+1 - KMD 35+2 (uitslag 9-1):
Op verzoek van Wanica Star werd deze wedstrijd gespeeld op KMD-terrein. Dan denk je een
psychologisch voordeel te hebben, maar niets is minder waar. Ook brachten ze hun eigen “scheids”
mee, waaraan we niet zulke goede herinneringen hebben. Op papier waren zij “de betere”, dus we
maakten ons geen illusies. We wilden gewoon positief beginnen aan de wedstrijd en dan maar zien.
Binnen 2 minuten werden we met de neus op de feiten gedrukt en stonden we al achter en de
ruststand was 5-0. Onze inzet was echt maximaal (hoewel een enkeling dat anders zag), maar we
konden echt niet beter. In de rust werden de neuzen nog eenmaal dezelfde kant opgezet. In de 2e
helft kregen we meer ruimte, of Wanica liet ons meer voetballen, ik weet het niet. Toch stond het
halverwege 8-0 en toen kwam het moment van Alex. Hij kreeg de bal, zette zijn tegenstander opzij,
waarbij de scheids zijn fluit al bijna in zijn mond had, maar liet doorspelen en Alex kon doorlopen
richting doel van Wanica Star, maar vond dat wat te ver en besloot om de bal vanaf 40 meter te
punteren, met windje mee, precies over de keeper heen in het doel. Fantastisch, wat een goal, één
die ik zelden heb gezien. En Alex riep: “deze is voor mijn moeder”. Het feit wil namelijk dat zij op
sterven ligt en niet lang meer te leven heeft, mogelijk zelfs enkele dagen. Dit was wat mij betreft het
moment van de wedstrijd, wat mij nog lang bij zal blijven. De rest valt hierbij totaal in het niet en is
helemaal niet belangrijk meer. Het moge duidelijk zijn dat onze Alex de Gijpvogel mee naar huis
kreeg en hopelijk zal het hem wat afleiding geven in deze moeilijke tijd voor hem. Sterkte Alex.

