KMD 4- Lyra 7 1-3
De laatste uurtjes van de zomertijd tellen we af, op zondag 30 oktober is het gedaan met de
zomertijd. Als je dit zo leest dan zullen de meesten mensen wel denken, donkere periode met kou en
regen breekt aan. De dagen worden korter en hopen allemaal dat we snel naar januari kunnen leven
om daar weer de weg naar de zomer in te gaan zetten. De wintertijd, mensen worden er depressief
van, als je nu voor de wedstrijd eens naar buiten komt valt je mond open. De temperatuur zegt mij
niet dat de winter aanstaande is, echter gooi de terrassen maar weer open. Laten we met KMD nou
net een mooi terras hebben voor ons clubhuis en de mannen van KMD 4 mogen thuis spelen op echt
gras. Het feest kan nu al niet meer op, zweten tijdens de wedstrijd en straks gezellig bij kletsen in een
mooi zonnetje en lekkere temperatuur. Ja en toch is het 29 oktober 2022, de dag dat het nog steeds
lekker voetbal weer is.
Eens kijken of alle mannen van KMD 4 er ook zo een zin in hebben om lekker naar KMD toe te
komen. Een volle kleedkamer is een mooi begin van een zonnige wedstrijd.
Lyra trapte af en de koploper moest eens wat laten zien waarom zij nummer 1 staan op ranglijst.
KMD hoefde zich niet te bewijzen, maar deed dit wel. Lyra had het heel moeilijk met KMD en wist
ook niets af te dwingen. De voorhoede van KMD had het druk, maar wisten geen echt gevaar te
creëren bij de keeper. De wedstrijd ging over en weer, maar Lyra kon zich niet onderscheiden van
KMD. Totdat een vrij kansloos schot op het doel van KMD er toch in rolde, ach een keepersfoutje is
dan dodelijk. Jammer maar een 0-1 achterstand bij rust. Beide teams mochten zich verdienstelijk
hebben ingezet de eerste helft maar een echte spannende pot voetbal was het tot nu toe niet. Een
bekertje limo opdrinken en zo starten de tweede helft.
Ook nu was Lyra niet echt vol gas uit de start blokken geschoten. KMD was echter wel wat zwakker,
vermoeidheid en de hitte. Ja u leest het goed, de hitte, eind oktober en dan echt warm weer om
lekker te voetballen. KMD begon wat vaker te wisselen om zo weer een beter en frisser team in het
veld te houden. Maar Lyra drukte nu wel wat meer de stempel op de wedstrijd en zo schoten ze veel
vaker op het doel dan de eerste helft. KMD kon het af en toe niet meer bij benen en zo viel de 0-2 vrij
makkelijk. KMD ging 4-4-2 spelen dat resulteerde direct in een mooie actie waaruit de 1-2 tot stand
kwam. De aansluitingstreffer zoals dit heet, maar deze was van korte duur. De 1-3 werd vrij
eenvoudig binnen geschoten en KMD wist nu geen kracht meer te vinden om Lyra onder druk te
zetten. De goed fluitende scheidsrechter besloot nu dan ook maar de wedstrijd te beëindigen.
Jammer maar helaas, weer geen drie punten.
Volgende week spelen da mannen van KMD 4 om 10.00 uur in Delft.
Tot volgende week.

