
Verslag KMD 35+1 - KMD 35+2 (uitslag 10-1): 
 
Vandaag de zoveelste derby tussen beide KMD Veteranen teams en wat voor één. De training werd 
zoals gewoonlijk voor de clash druk bezocht door ons (7 spelers), terwijl dat aantal met mooi 
zomeravondweer amper wordt gehaald. Al weken hieraan voorafgaand waren de messen geslepen 
en we waren er klaar voor. Vorige keer eindigde het treffen in een flinke desillusie en dat was 
vandaag niet anders. Het 1e kwartier ging het nog best aardig met invallers Maurice en Michiel, maar 
toen brak VE1 aan alle kanten door onze verdediging heen, wat resulteerde in een ruststand van 4-0. 
Dit zetten wij meteen recht in de 2e helft door de 4-1 te scoren, wel weer door een invaller, Michiel, 
en het gaf ons moed, al was het maar voor heel even. Daarna zijn we amper meer de middenlijn over 
geweest en soms strandden we direct al in ons eigen strafschopgebied. Opbouwen was schier 
onmogelijk bij dit gretig en ontketend team, dat veel scorend vermogen heeft. Het ene doelpunt was 
nog mooier dan de ander, dat wel. Ook hadden ze het geluk dat bijna letterlijk alles lukte, maar 
blijkbaar kun je dat afdwingen. Onze felicitaties gaan naar hen, want zij zijn de terechte winnaars. 
Het is ook geen schande bij meer dan 10 jaar leeftijdsverschil en velen van VE1 hebben jaren selectie 
gespeeld en dat betaalt zich terug in het veld. Meer kan ik er ook niet van maken. We hopen van 
harte dat we na de winterstop een andere poule indeling krijgen, hetgeen ook is toegezegd door de 
KNVB, zodat we weer meer op ons eigen niveau kunnen voetballen. We gaan het zien. De bal ligt bij 
de KNVB en daarom gaat de Gijpvogel deze keer naar hen als aanmoediging om zich waar te maken. 
De 3e helft in de kleedkamer was voor sommigen erg kort vandaag, want wij hadden bardienst en het 
was “Blijven Hangen”. Zo kwam er toch nog een mooi einde aan deze 1e competitiehelft, want zoals 
je weet gaat het bij ons niet alleen om de 1e en 2e helft, maar houden we ook van een feestje. Dat 
gezegd hebbende wil ik iedereen er nog aan herinneren dat we komende zaterdag vanaf 17 uur 
verwacht worden bij Alex, om het halve seizoen af te sluiten met een hapje en een drankje. 
Tenslotte voor de statistici onder ons: de eindstand is 9 (uit 14) gespeeld, 1x gewonnen, 8x verloren, 
11x gescoord en 71x tegen. De KNVB houdt er een andere telling op na (12-85), maar dat komt 
doordat we 1 wedstrijd op papier hebben afgedaan en 2x een andere einduitslag is doorgegeven. 
Onze topscorers zijn Alex, Sander en Ernst met ieder welgeteld 1 doelpunt. De overige doelpunten 
zijn gemaakt door invallers. Op naar de 2e seizoenshelft met hopelijk andere uitslagen. 
 

 


