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Het is weer een mooie nazomer zaterdag in november. De zon straalt als op een normale zomer dag,
de temperatuur is ook dik in orde om vandaag heerlijk tegen een balletje te schoppen. Detail is wel
dat deze zomerse zaterdag de intocht van Sinterklaas centraal staat. Hoe gaaf is dit, in het T-shirt
naar de intocht van de goed heiligman kijken in jouw dorpskern. Dit gaan we niet vaak meer
meemaken, of misschien juist heel veel door de opwarming van de aarde.
Eens kijken op KMD hoeveel spelers er vandaag present zijn om de wei in te gaan. 15 man om precies
te zijn, dat moet voldoende zijn, op naar de kleedkamer. KMD 4 mag vandaag in kleedkamer 12
omkleden, dit is de ING vrouwen-kleedkamer. Dus de haren kunnen na de wedstrijd in ieder geval
lekker droog geföhnd worden.
KMD gaat van start en weet zowaar heel snel te scoren, zo snel zelfs dat uw razende reporter nog
zelfs niet klaar zat. Mooi begin is het halve werk zeg ik dan maar, de eerste is binnen. KMD heeft het
betere van de spel, maar laat Vitesse Delft ook eens af en toe aanvallen. Vreemd genoeg staan deze
mannen onder KMD op de ranglijst, maar dat is nog niet echt te zien. Vitesse Delft weet zelfs uit een
spaarzame aanval de 1-1 binnen te schieten en zo moet KMD weer op zoek naar een nieuw doelpunt
om de voorsprong te pakken. De vele aanvallen van KMD halen het doel niet en het is erg moeilijk
om precies af te drukken om een kans te verzilveren in een doelpunt. Gelukkig zit het geluk vandaag
mee en word de 2-1 binnen geschoten. Vitesse Delft krijgt wel de mooist kans van de gehele
wedstrijd, een schot op doel krult zo mooi op de kruising, dat het geluid van de paal en lat toch altijd
wel erg mooi klinkt. Maar in de rebound weet de tegenstander de bal wel achter de keeper te
schieten. Gelijk wordt na dit doelpunt voor de rust gefloten.
Een bakkie limo en de zaken even door spreken voor de tweede helft.
De tweede helft gaat van start en KMD is door de verse krachten gelijk de bovenliggende partij en zo
komt Vitesse Delft niet meer tot aanvallen toe. KMD weet uit een mooi buitenspel kansje de speler in
buitenspel aan te spelen en de 3-2 binnen te schieten. De wil van de tegenstander is gebroken en 10
minuten voor tijd is met de 3-2 de wedstrijd wel gespeeld. KMD zet nog een paar mooie kansen om
in doelpunten om het verschil groter te maken op het scorebord. De scheidsrechter vond nu ook
weer de fluit om de wedstrijd tot een einde te blazen.
Drie punten in de knip deze mooie zaterdag, en volgende week zijn de mannen van KMD4 vrij.
Dus tot over 14 dagen dan spelen we weer thuis tegen Ariston ’80 uit Delft.

