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De coronatijd ligt gelukkig al weer een poos achter ons en we kunnen de blik weer op de toekomst 

richten. Het heeft veel kennis gebracht en initiatieven getoond om uit lastige situaties de beste 

oplossingen te kunnen verzinnen. Helaas is de mens wel erg veranderd door de lockdown periode, ik 

denk wel eens dat de mens er niet beter uit is gekomen. De mensen hebben sneller een ruzie en 

hebben geen incasseringsvermogen meer om een meningsverschil tot een goed einde te brengen. 

Toch waren er al in de oertijd oorlog en ruzies, ging het niet om land, dan ging het wel over eten. 

Na het op krabbelen van de coronaperiode kwam de Oekraïne oorlog. Wat is er gebeurd vraag je je 

zelf wel eens af. 

Voorgaande aan de bovenstaande wedstrijd is er ook een klein tot zeer groot meningsverschil 

ontstaan. Dit keer was de scheidsrechter de speelbal van de uitéénlopende meningsverschillen. 

Het klinkt erg vreemd, maar de tegenstander van KMD VR2 won de strijd om de scheidsrechter te 

bepalen. Toch moet ik zeggen dat de thuisspelende partij de scheidsrechter mag “kiezen”. 

Hier ging dat een groot beetje anders, kortom de messen waren geslepen voordat de week 

begonnen was, met een climax afgelopen donderdagavond. 

Goed, over tot de orde van de dag. 

Vandaag de wedstrijd tegen KMD VR1, welke hun eerste wedstrijd dik gewonnen hadden en KMD VR 

2 vandaag pas beginnen aan de competitie. Een klein beetje gespannen druppelen de dames de KMD 

kantine binnen, een beetje om zich heen kijkend waar de groep van KMD VR1 zitten. Deze groep is in 

bespreking voor dit grote treffen.  

De wedstrijd werd wat later gestart en dat is dan niet best als je toch al gespannen bent. De KMD 

VR2 stonden goed opgesteld en konden zo vele ballen veroveren op het middenveld. Toch was de 

tegenstander van vandaag toch elke keer wat alerter. KMD VR2 bleef onder druk staan en kon 

moeilijk een langdurige aanval opzetten. Maar de counter mogelijkheid bestond er wel degelijk en zo 

werd het af en toe toch billen knijpen voor KMD VR1. Na een kleine 20 minuten viel bij de VR2 de 

concentratie even weg en daar maakte VR1 dankbaar gebruik van. De 0-1 was een feit en nu was het 

zaak om niet te snel het kopje te laten hangen. De eerste corner erna was het ook gelijk raak, jammer 

maar 0-2. KMD VR2 ging wisselen en zo werd het steeds rommeliger en konden de tegenstanders 

ook  niet meer een normale aanval opzetten. 

Tijd voor een bakkie limonade en een goed strijd plan maken voor de tweede helft. 

De tweede helft werd echt door de VR2 heel goed gespeeld en VR1 had enorme moeite om te 

scoren. Toch viel de 0-3 vrij vlot en het prijs schieten was begonnen, vond VR1. Echter door de 

besluitloosheid werd het voor VR1 alleen maar slechter en kwam er geen normale aanval meer tot 

stand. Het doorschuiven van spelers betekent dat de achterhoede open komt te liggen. En laat nou 

precies een scherp uitgevoerde counter de bal in de voeten krijgen van de aanvaller die prachtig de 

keeper wist te omspelen om de 1-3 binnen te schieten. Veel protest van VR1 vanwege vermeend 

buitenspel, echter dat was dit niet want de speelster van VR2 kwam van ver achter de verdediger van 

VR1 die veel te laat startte. En nu hopen om meer counter mogelijkheden, maar VR1 ging met meer 

vrouwen verdedigen en zo werd het ook makkelijker voor VR2 om wat verdedigend lucht te krijgen. 

De zeer goed leidende scheidsrechter, moet ook eens gezegd worden, besloot een einde te maken 

aan de wedstrijd. 

En zo blijkt dat de rel voorafgaand aan dit verslag als een nachtkaars uitdoofde. 

Een spannend potje voetbal was gestreden, nu was het tijd voor de derde helft. Om nog eens 

dunnetjes na te praten over de wedstrijd. 

Tot volgende week MVV’27 uit om11.00 uur.   


