KMD VR2 – Naaldwijk VR2

2-6

Deze zaterdag is het de 2e ronde van de KNVB beker.
KMD VR2 hebben een inhaalwedstrijd op het programma staan tegen Naaldwijk. De vorige wedstrijd
kon niet doorgaan wegens corona, maar blijkbaar is deze ziekte moeilijk te overwinnen. KMD blijkt
makkelijk besmet te raken met dit virus en dat leverde vandaag weer 1 corona afmelder. Helaas
maar waar, deze epidemie blijft maar terug komen.
Dat kan ook gezegd worden over het zomerse weer van de afgelopen dagen, dan denk je dat de
herfst eindelijk zijn intrede doet, wordt het zomaar even 20 graden. En als je dan lekker mag gaan
voetballen is dat erg lekker.
Vandaag eindelijk de wei in en ook gingen de nieuwe afspraken gelden die gemaakt waren. Eén uur
voor de wedstrijd word de gang ingezet richting de kleedkamer. Netjes en bijna compleet werd de
mars ingezet. Er werken ook speelster in de zorg en die kunnen niet altijd op tijd zijn op de juiste
tijdstip. Maar oh wat zijn we blij dat deze mensen in de zorg werken, want we hebben ze keihard
nodig. Maar uit het werk direct door naar de voetbal, zo hoort het, met dit mooie weer even lekker
geestelijk ontspannen.
Naaldwijk was duidelijk van plan om vanaf minuut 1 KMD op te vreten. Snelle vrouwen schoten over
het veld, KMD wist hier even geen antwoord tegen in te brengen. En zo werd het vrij snel 0-1 achter
uit een corner. Ach dit kan gebeuren, maar nu de wedstrijd proberen te controleren. Naaldwijk werd
wat meer tegen gewerkt en KMD kwam nu ook toe aan een aanval opzetten. Maar de eerste deel
was echt voor Naaldwijk, die bleven maar druk zetten op de verdediging van KMD en dat resulteerde
in de 0-2. KMD vocht zich in de wedstrijd en kwam nu zelf meerdere keren voor het doel van
Naaldwijk. Er werd niet goed afgerond van dichtbij, dat is jammer want de aansluitingstreffer zat er
nu wel in. Uit de tweede lijn moest nu het gevaar gesticht gaan worden en dat gebeurde dan ook.
Mooie actie vanaf eigen helft met een mooie solo werd er hard afgerond op het doel, 1-2. Mooi
doelpunt met een mooie actie. Naaldwijk ging vol gas hier op antwoorden en de 1-3 was een feit,
balen natuurlijk want er zat een 2-2 ruststand in.
Een bakkie limonade moest het elftal even op adem brengen, de opstelling werd gewijzigd. Dit moest
de wedstrijd laten kantelen met een straffe wind in de rug.
Het goed opgezette plan kwam niet in zijn geheel uit de verf en Naaldwijk wist KMD, tegenwind
spelende, goed onder druk te zetten. De 1-4 en 1-5 volgden elkaar snel op, nu werd er op een aantal
posities doorgewisseld. Verse krachten moesten nu het verschil gaan maken. En dat gebeurde nog
ook, 2-5 werd gescoord, er gloorde weer hoop aan de horizon. Maar deze hoop was van korte duur,
2-6. Maar ondanks de verliespartij van vandaag werd er op sommige momenten lekker gevoetbald.
En volgende week mag er weer gevoetbald gaan worden tegen Maasdijk VR2. Maar eerst moet er
dinsdag tegen Die Haghe VR3 gespeeld gaan worden.
Tot dinsdag

