
Verslag TAC’90 35+2 - KMD 35+2 (uitslag 5-0): 
 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. Maar eerst moest nog een wedstrijd uit de 
oude competitie gespeeld worden. We hadden tot 2 maal toe geprobeerd hieronder uit te komen, 
maar een 3e keer lukte niet. De weergoden stonden aan onze kant, maar van het kunstgras konden 
ze niet winnen. We hebben zelden zulk zeikweer meegemaakt, maar bikkels als we zijn, lieten we ons 
niet kennen en gaven met 14 man, inclusief 2 geleende spelers van VE1, acte de présence. Mike gaf 
de voorkeur aan vlaggen, zodat we slechts 2 wisselspelers hadden. Met 9 afschrijvingen geeft dit toch 
te denken. Na de gebruikelijke Nieuwjaarsbegroetingen en flauwe grappen zat de stemming er al 
gauw in, in de kleedkamer wel te verstaan. Ze hadden immers lekkere broodjes hier, dus dat zou wel 
goed moeten komen. Maar eerst nog even een wedstrijdje ballen. In de eerste 5 minuten werd er 
veelvuldig balverlies geleden en we moesten duidelijk wennen. Afspraken over het scoreverloop 
waren niet gemaakt, maar langer dan 10 minuten konden we het doel niet schoon houden. En toen 
had invaller-goalie Jeroen al menig redding verricht. Daarna ging het beter en het 2e doelpunt bleef 
lang uit, maar over de middellijn waren we amper geweest. Het was pappen en nathouden en dat 
laatste lukte aardig. Toch vielen nog 3 doelpunten in het laatste kwartier. De 2e helft was niet veel 
anders, al kwamen we er beter uit, maar tot een serieus schot zijn we echter niet gekomen. Wel viel 
nog 1 tegendoelpunt en was onze stand-in keeper man of the match. Toch ging de Gijpvogel naar 
Berry Bako, zo blij waren we om hem weer te mogen begroeten op het veld. Hij kon geen genoeg 
krijgen van onze Surinaamse medelanders, dus is hij na de wedstrijd meteen doorgereden om nog 
meer van dat bruine spul te halen. 
 
1e) Als je een broodje kip kerrie bestelt, doe dat dan niet met extra “peper”, want voor je het weet 
staat je bek letterlijk in de fik en dat is nog niet het ergste….het moet er ook nog een keer uit…. 
2e) En als je dan toch een heet broodje bestelt, kun je het ook eerst af laten koelen, zo redeneerde 
Ab Hamstring, die zijn bijnaam heeft overgedaan aan Hansie Hansie. 
3e) Het is niet zo verstandig om een sliding te maken op dit stroeve kunstgrasveld, kijk maar eens 
naar de knie van invaller Mark…. 
4e) We zijn nu (letterlijk helemaal) klaar met de eerste competitiehelft en kijken uit naar de 2e helft. 
Als het goed is, zal dit een niveautje lager zijn, maar eerst zien en dan pas geloven wat mij betreft. 
5e) Dus om het voetbal meer het aanzien waard te laten zijn, ga lekker trainen en blijf vooral gezond 
en dan zul je zien dat we nog mooie resultaten neer gaan zetten op het voetbalveld. 
 

            


