
KMD 4- Ariston’80 11 5-3 

 

De dagen worden korter, de zon laat zich af en toe helemaal niet meer zien. De sombere dagen voor 

kerst, maar KMD 4 brengt gezelligheid en warmte en croissants. Vandaag staat in het teken van De 

Reünie. Een oproep in de KMD 4 app groep heeft vele mensen in beweging gebracht. Oud spelers 

komen vandaag gezellig een croissant eten bij KMD 4 en natuurlijk zijn de eigen spelers ook van harte 

welkom bij hun eigen wedstrijd. Zo worden de donkere dagen nog een beetje opgefleurd door 

warmte uit te stralen. 

Vandaag staat de loodzware wedstrijd tegen Ariston op het programma. Het altijd lastige 

studententeam weet bij sommige spelers van KMD slapeloze nachten te bezorgen. KMD 4 weet hier 

altijd maar moeilijk tegen te spelen en vele wedstrijden gingen dan ook verloren. Vandaag is de 

Reünie en hopen we op een beetje meer dat de spelers kunnen brengen in de wedstrijd. 

Laten we eerst maar eens de koppies gaan tellen op deze vroege ochtend in November. Bij 

binnenkomst in de kleedkamer waren de croissants aanwezig en begon iedereen te smullen van deze 

lekkernijen. Onder het genot van een lach en een gesprek werd de kleding aangetrokken en de 

richting van het veld gekozen. 

KMD trapte af en nog smikkelend aan de croissant werd er even niet opgelet achterin, 0-1. Binnen de 

minuut weer een achterstand, maar de croissant was wel lekker. Valse start, KMD ging na de 

achterstand goed voetballen en kon ook het doel van de tegenstander op zoeken. Maar een snelle 

counter tegen werd de 0-2 binnen geschoten, balen dat nou precies tijdens een speciaal 

georganiseerde wedstrijd de scherpte er niet is. Maar na de 0-2 ging KMD draaien, de ouderwetse 

diesel was warm gelopen. Ariston kreeg het moeilijk en zo moesten ze toch uit een prachtige aanval 

de 1-2 incasseren. De 2-2 werd ook snel hierna gescoord, KMD drukte door en wist helaas niet het 

net te vinden. Arsiton moest het antwoord schuldig blijven, einde eerste helft. 

Tijd voor een bakkie limo en een croissant dan maar. 

De tweede helft stond KMD weer te pitten, een snelle 2-3 was het resultaat. Echt jammer want KMD 

speelt echt goed, maar ze lieten zich niet tegenhouden door deze kleine tegenslag. KMD bleef 

drukken op de verdediging van Ariston, ze kregen het steeds moeilijker. Vele kansen dienden zich 

aan en werden nu ook verzilverd. KMD bleef doordrukken en Ariston kon nog maar af en toe een 

eigen aanval opzetten. En de 3-3 was een feit, maar als KMD dan ook nog eens een penalty krijgt gaat 

het hard. De 4-3 was een snoei hard genomen penalty en Ariston was het spoor even bijster. En als 

slagroom op de taart werd de 5-3 loei hard binnenkant paal binnen geschoten. 

De wedstrijd was uiteindelijk gekanteld in het voordeel van KMD. En dan hebben we het niet eens 

meer over de kansen die we kregen voor een leeg doel. En na alle feestvreugde werd de fout in de 

eerste minuut ook snel vergeten, door sommige spelers werd deze na de wedstrijd nog even 

aangetipt zodat er nog hard om gelachen werd. 

De Reünie was toch uiteindelijk een succes, oudspelers praten onder het genot van een gerstensapje 

nog even over de wedstrijd. 

Volgende week mag de wedstrijd gespeeld worden tegen Semper Altius om 13.00 uur. 

Tot volgende week. 

 


