
KMD vr2- Verburch vr1  0-5 

 

Deze zaterdag staat in het teken van de intocht van de Goedheiligman, echter heeft de KNVB  

vergeten hier rekening mee te houden. De dames moesten present zijn op de voetbal en konden niet 

de feestvreugde in het dorp meemaken. Gelukkig had de Goedheiligman alles in de gaten en ging de 

optocht door Wateringen met een wat hardere muziekinstallatie van start. Zo was het ook heel goed 

te horen op KMD veld 3, waar alle liedjes uit volle borst werden meegezongen. Echter was er 

natuurlijk ook een dame die gelijk door ging om de kerstliederen ten gehore te brengen. Ik weet 

alleen niet of een iedereen dat ook kon waarderen.  

Op het zeer koud veld moesten de dames aantreden tegen Verburch vr1, altijd weer een uitdaging 

om tegen een eerste elftal te moeten spelen. Met 13 vrouwen werd de wedstrijd afgetrapt en wist 

KMD in de eerste paar minuten goed stand te houden. KMD had echter de pech dat een schot op 

doel, niet eens zo heel hard, er toch in rolde. Ook keepers blijken gewoon mensen te zijn en maken 

dus ook wel eens een foutje. Nog steeds niets aan de hand want KMD was best lekker bezig, 

Verburch had het heel moeilijk tegen KMD. Maar wat zo’n dag ook wel eens kan gebeuren is dat er 

achterin door verschillende dames foutjes gemaakt werden en de achterstand snel opliep naar 0-4.  

Vreemd eigenlijk, KMD speelde nog steeds best goed en de vrouwen uit Poeldijk hadden het heel 

moeilijk. Door lekker door te blijven wisselen kon KMD iedereen lekker veel speelminuten geven. 

En in het veld was dit ook goed te zien dat iedereen er veel zin in had om een goed resultaat neer te 

zetten. Misschien was het ook wel de kou die iedereen meer liet lopen, maar KMD stond goed te 

voetballen. De foutjes werden niet meer gemaakt en KMD wist nu zelf het doel van Verburch te 

beschieten. Helaas kwamen niet alle schoten goed aan bij het doel, maar de pogingen werden in 

ieder geval genomen. 

Tijd voor een bakkie limo en een kort praatje in de kleedkamer. 

De details werden besproken en de glimlachjes kwamen weer terug op de koude bekkies van de 

dames. De tweede helft ging van start en KMD had Verburch in de houdgreep, heel leuk om te zien 

dat alles goed verliep. Verburch had het weer heel moeilijk met een stug spelend KMD. KMD wist nu 

meer aanvallen te creëren dan hun tegenstander en dat was een groot genot om te zien. Veel passie 

en strijd werd er geleverd en dat konden de dames uit Poeldijk niet echt fijn vinden. Die dachten na 

de 0-4 ruststand de 10 nog wel even te halen, echter kwamen die dames van de koude kermis thuis. 

KMD wilde echt alles doen om eens een doelpunt te maken en zo werd er meer druk naar voren 

gezet en dan werd er achterin wel eens gekozen om door te schuiven daar waar het wel eens niet 

kan.  En daaruit wist Verburch met een mooi schot op het doel de 0-5 binnen te schieten. 

Het einde van de wedstrijd naderde en KMD was teleurgesteld dat ze niet hadden wisten te scoren. 

Met opgeheven hoofden werd de pas naar de kleedkamer gemaakt onder het genot van een zelf 

gezongen kerstlied. 

Zo werd de koude middag toch nog heel gezellig afgesloten. 

Na wedstrijd kon de warme thee genuttigd worden om weer een beetje op temperatuur te komen. 

Volgende week spelen de dames uit tegen Westlandia om 15:00 uur. 

Tot volgende week namens Buurman&Buurman 

 


