
KMD VR2- Monster VR  0-0 

 

De voetbalzaterdag gaat vandaag over spanning, met voetbalwedstrijden op het WK en wedstrijden 

in de competitie. Het spannendste moment van deze zaterdag is dat het Zwarte-Pieten-toernooi 

zaterdag. Op KMD verschijnt de Goedheiligman en vele spelertjes hebben hier slecht door kunnen 

slapen. Bij aankomst op KMD stond de Goedheiligman al op het voetbalveld met zijn Pieten. Vrolijk 

dansend op diverse muziekstijlen werden de spiertjes los gedanst. 

KMD VR2 moest vandaag ook vroeg op KMD verzamelen om hun wedstrijd tegen Monster te spelen. 

Gespannen koppies liepen de kleedkamer in, zullen ook deze vrouwen slecht geslapen hebben  

vanwege de aanwezigheid van de Goedheiligman en zijn Pieten. We zullen gaandeweg deze dag wel 

ontdekken of dit ook zo is. De kou had ook nog een bezit genomen van ons Nederland en dit bezorgt 

ook bij een hoop mensen zorgen. Blijven de spieren wel warm genoeg, en hebben de toeschouwers 

er nog wel zin in om te komen kijken? Helaas moesten de dames ook nog eens op veld 2 en dat is 

vanuit de kantine niet te doen. De dames liepen vooruit om de warming up te doen en de 

toeschouwers kwamen mopperend en klagend naar het veld. 

De wedstrijd ging van start en KMD moet vandaag winnen om aansluiting te krijgen met de bovenste 

deel van de ranglijst. Ja geachte lezers, deze dames presteren heel goed en hebben veel plezier 

onderling. Dit zijn DE ingrediënten om wedstrijden te kunnen winnen en het ver te schoppen in de 

competitie. KMD wist Monster aardig onder druk te zetten en het middenveld goed te bezetten. 

KMD voetbalde erg verstandig, hield veel bal bezit en kon voetballend ook nog een kansen creëren. 

Maar telkens wist de spits van KMD niet af te drukken binnen de palen. Monster wist weinig kansen 

op het doel af te ronden, KMD moet voor rust nog even de 1-0 binnen schieten dan kunnen ze de 

tweede helft wat rustiger voetballen. En toch gebeurde waar we al bang voor waren, een mooie bal 

op de rechtsbuiten welke prachtig gescoord werd, werd afgefloten wegens onterecht buitenspel. 

KMD boos natuurlijk want pikken wat een grensrechter doet is niet sportief. Rustsignaal werd 

gefloten door de scheidsrechter van dienst, die ook nog eens de voorzitter is van onze prachtige 

voetbal club KMD. 

Plan van aanpak werd netjes op het bord uitgetekend en de trainer hield een mooi betoog van hoe 

wel te kunnen scoren. KMD ging weer voortvarend van start en Monster kon niet veel aanvallend 

bieden. Plan van aanpak werkt, nu door drukken dames, kansen komen van zelf wel. Corner van KMD 

ging in tweeën en werd op de lat geschoten, keeper stond er bij en keek ernaar. Dit zijn de kleine 

kansjes die verzilverd dienden te worden. KMD voerde de druk op en Monster wist niet meer wat te 

doen tegen de vrouwen van KMD. Vrije trap KMD iets buiten de zestien meter. Deze bal werd direct 

op het doel geschoten, maar het geluk zat niet mee, de bal spatte op de lat terug het veld in. Balen, 

balen en nog eens balen, dit verdiende een beter lot, ongekende pech dat deze bal niet zat. Maar 

zoals altijd de voetbalwet vertelt, als jij niet scoort doet de tegenstander dat dan wel. Monster krijgt 

in de laatste minuut de eerste echte kans, die met knikkende knieën gestopt wordt door de keeper 

van KMD. De wedstrijd eindigde zoals deze gestart was in een 0-0. KMD verdiende meer dan 1 punt 

en moet dit verlies van 2 punten even verwerken. 

Later in de middag speelde het Nederlands elftal tegen USA en de avond werd afgesloten met een 

cocktailparty bij de trainer. Hopelijk zijn dit soort leuke uitjes een weergave van hoe het seizoen is, 

topvoetbal en gezelligheid wat de klok slaat. Ga zo door dames, volgende week uit tegen ‘s 

Gravenzande om 12.30 uur. 

Tot volgende week.      


