Die Hage VR3- KMD VR2
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Midweekse speelronde voor de dames van KMD, vreemd maar waar.
Door een inhaalronde door de weeks in te plannen is het nu mogelijk om het hele team, op een paar
na, naar de voetbal te krijgen. Deze tegenstander is vandaag te pakken, een kaliber voetbal ploeg uit
de vijfde klasse. Echter is KMD ook een vijfde klasse team, dus een gelijkwaardige tegenstander. Eerst
een kijken op KMD of iedereen aanwezig is.
Via het fietspad worden we omgeleid naar Die Hage, opbreking van de weg was dit keer de reden.
Niet dat we de weg kwijt waren, sommige wel, maar dit terzijde.
Bij een heerlijk fris weertje mocht KMD de aftrap nemen en gingen de dames gelijk vol gas op zoek
naar het doel. Opgeschrikt door zoveel aanvallende inzet, kon het al na een paar minuten duidelijk
zijn dat KMD hier kwam voor de drie punten. En inderdaad, een mooi afstand van de nummer 10 en
daar was de 0-1. Kort erna een zeer scherp uitgevoerde counter, deze werd mooi afgerond van
dichtbij 0-2. Wat een weelde, een fris aanvallend KMD en een paniekerig Die Haghe. De tegenstander
wist niet wat er gebeurde en schoot de ballen alle kanten het veld uit om maar niet nog een
doelpunten tegen te krijgen. Jammer voor hen, er werd bij KMD gewisseld. De snelheid in de aanval
was niet meer te houden, een sprint naar de keeper leverde de 0-3 al op. En uit de volgende counter
mogelijkheid werd de bal netjes breed gelegd, 0-4. En dan hebben we het niet over de kansen die
gemist werden uit de tweede lijn. Het mocht bij rust ook zomaar 0-8 staan, maar goed tijd voor een
sterk bakkie limo.
De tweede helft werd gestart met een aantal verse speelsters en ook nu was het KMD die de aanval
bleef zoeken. Die Haghe kreeg nu wat meer grip op de wedstrijd en wist zomaar de KMD keeper te
testen. Uiteraard was het doel in de rust dicht gemetseld, dus er kon geen bal in. De voorhoede werd
nu wat meer gewisseld, dit bevorderde de wedstrijd niet. Na 15 minuten stonden de dames weer
goed opgesteld en kon de doelpunten machine weer aangezet worden. De kansen werden steeds
groter, Die Haghe kwam weer onder grote druk te staan wat uiteindelijk resulteerde in de 0-5. En
zoals altijd moet er iemand het toetje serveren, met een mooi doelpunt werd de 0-6 op het score
bord gezet en kon de leidsman op zijn fluit blazen en zeggen dat Die Haghe vandaag niet aan het spel
heeft deelgenomen.
Blij maar voldaan werd de groepsfoto nog even op het internet geslingerd.
Met een punten aantal van 3 uit 3 en een doelsaldo van 9 voor en 9 tegen is het goed toeven in Den
Haag op een dinsdagavond 25 oktober.
Komend weekend mogen de dames naar Maasdijk VR2.
Succes en tot zaterdag.

