
Te Werve 3- KMD 4 1-3 

 

Er zijn van die weken dat er geen inspiratie meer is. KMD 4 heeft de afgelopen weken de wedstrijden 

niet weten te winnen en daarom is het ook wel eens erg moeilijk om genoeg inspiratie te hebben om 

wel de wedstrijden te winnen. Dit geld ook voor het schrijven van een wedstrijd verslag, er is 

vandaag geen inspiratie. 

Stilletjes zit ik door de KNVB-app te scrollen en ziet tot mijn verbazing dat ons team al ingevuld staat 

voor vandaag. Toch erg benieuwd of we vandaag genoeg spelers hebben om eens een wedstrijd wel 

te kunnen winnen. Zeventien man staan er in de app en tot mijn verbazing staan er veel spelers bij 

die heel creatief zijn in voetballen. Spelers die een goede aanval kunnen opzetten en afronden tussen 

de doelpalen. Ineens krijg ik weer genoeg inspiratie om dit verslag te kunnen vervolgen. 

De spelers die mee doen zijn de oud spelers het team waar we zelf inspelen, echter hebben zij 

gekozen om één team lager te gaan spelen. Ze zijn vrij, dus hebben ze tijd vrij gemaakt om ons eens 

te gaan helpen in het probleem dat we hebben met het chronische spelers tekort. Wat een 

ongekende weelde, snel de voetbal tas pakken en snel naar Rijswijk. 

 

KMD 1 speelt vandaag ook tegen Te Werve, dus als we echt spelers te kort hebben…..  

Verleden jaar speelden we ook tegen dit team en verloren we met 3-1 voor de beker en vandaag 

spelen we tegen elkaar voor de competitie. Op een zeer zacht en modderig veld mochten de mannen 

van KMD 4 eens laten zien dat we voetballen nog niet verleerd zijn. Het begin verliep erg lastig, het 

veld vroeg om een speciale overleving techniek. Glijpartijen en andere gevaarlijke manoeuvres 

moesten we eerst zien te trotseren voordat we echt aan voetballen toe kwamen. Toen we dat onder 

de knie hadden ging het echt lopen als een malle. We hadden echt een goed voetbal spel tentoon 

gespreid en creëerden vele kansen. Onbegrijpelijk dat we niet tot scoren kwamen, maar dat kon op 

deze manier niet lang meer duren. Te Werve had het idee deze mannen wel eens even te gaan 

verslaan, maar dat viel echt zwaar tegen. Een goed voetballend KMD had gewoon meer kansen dan 

Te Werve. 

En na 45 minuten stond alleen het scorebord nog op 0-0, tijd voor een bakkie limo. 

Zaken werden even doorgenomen in de rust en de wissels werden ingezet. 

Na 45 minuten regen begon bij het fluit signaal voor de tweede helft gewoon de zon te schijnen. En 

met het schijnen van de zon werd het spel van KMD veel beter en hadden we de overhand op het 

veld. Maar zoals een oud gezegde doet geloven, als jij niet scoort doet de tegenstander het wel. Uit 

het niets werd er op het KMD doel geschoten en dit schot verdween achter de KMD keeper. Vol 

ongeloof stond KMD te kijken van, hoe kan dit nu weer. Maar de koppies gingen niet hangen maar 

bleven fier overeind. Nu ging KMD 1 op 1 spelen en had een speler over op het middenveld, wat ook 

weer kansen op leverden. En deze kansen werden nu wel verzilverd, eindelijk de 1-1 op het 

scorebord. De spitsen gingen hoog druk zetten tot ongenoegen van Te Werve, één speler verloor zijn 

zelf controle en schopte heel hard na. Dit resulteerde in een rode kaart voor Te Werve en tegen tien 

man ging KMD helemaal los. De 1-2 en 1-3 vielen snel achter elkaar en zo kon de wedstrijd over de 

streep gebracht worden en mochten de 3 punten mee naar Wateringen. Na de wedstrijd werd er ook 

nog even bij ons vlaggenschip van de vereniging gekeken. Echter had KMD 1 geen geluk en moest de 

3 punten bij Te Werve laten. 

 

Volgende week is er een beker ronde, dit houd in dat KMD 4 niet hoeft te voetballen. 

Tot over veertien dagen. 

 

   


