
KMD 4- Westlandia 5 0-5 

 

Het is weer zaterdag en de mannen van KMD 4 mogen gaan voetballen na een zeer turbulente week. 

Afgelopen week moesten de mannen tegen DVC en werd er verloren, helaas dit kan een keer 

gebeuren, alleen dat er veel spelers toch nog niet kunnen voetballen, baart me zorgen. 

Er is een verband aangegaan met KMD voor het deelnemen aan een wedstrijd, men betaalt 

contributie en blijkt achteraf toch dat men wel betaalt en niet komt. 

Deze week maar eens gaan kijken of er genoeg spelers zijn om de wedstrijd te kunnen starten. 

Deze week hebben we een erg vroege wedstrijd, echt ideaal, want zo is de derde helft wel erg lekker 

lang, met nog ook eens het feit dat het blijven hangen is. 

Genoeg tijd na de wedstrijd om eens de koppies dezelfde richting op te krijgen. 

Westlandia 5 staat vandaag op het programma, deze mannen hebben pas één wedstrijd in de benen, 

en die hebben ze nog gewonnen ook. Eens kijken of KMD vandaag de eerste drie punten van het 

seizoen gaan pakken. 

De tos verloren we en KMD mocht windje mee starten aan de eerste helft. 

Westlandia liet er geen gras over groeien en zette gelijk aan met veel druk te zetten op de bal. 

KMD had enigszins wat moeite om op gang te komen en liet zich af en toe het kaas van het brood 

eten. Naarmate de speelminuten verstreken werd KMD beter en konden er schoten op het doel van 

Westlandia gelost worden. Helaas waren er te veel niet zuiver om de keeper eens lekker te testen op 

zijn skills. Dan zul je altijd zien, 1 seconde van onoplettendheid en KMD stond 0-1 achter. 

Een zeer sportieve eerste helft werd afgefloten, de limonade werd geserveerd en de zaken werden 

besproken van wat er verbetert diende te worden. Er moest slimmer gespeeld worden om straks 

tegen wind kansen te gaan creëren. 

De tweede helft verliep vrijwel het zelfde als de eerste helft, totdat de verse wissel binnen de lijnen 

kwam ons ons een beetje te verlichten in de arbeid, ging het goed fout. KMD ging 1 op 1 spelen 

achterin en de gaten werden groter, Westlandia voetbalde goed in de ontstane ruimte en wist 

binnen no time KMD op de knieën te krijgen. De doelpunten vielen nu erg snel in het laatste stukje 

van de tweede helft. Goed gevoetbald was er zeker, maar de kansen die er waren werden niet 

afgerond. Jammer dat we uiteindelijk met zo een groot verschil verloren hebben. 

Volgende week Te Werve uit om 13.00 uur. 

Tot volgende week.     


