
Na een goede wedstrijd afgelopen zaterdag moesten onze meiden deze week weer hard 

trainen om de focus naar de wedstrijd van zaterdag te krijgen tegen DSVP uit. Gelukkig was 

onze hoofdtrainer, Dick-tator, mild want iedereen mocht om 9u verzamelen bij DSVP. Begin 

deze week is in goed overleg besloten met de sponsors dat de supporters met de combi-

busregeling konden. Uiteraard heb je dan toch nog ouders die te laat in de bus zaten en 

daarom helaas niet op tijd konden verzamelen. Dit ter ergernis van de technische staf want 

dat gaat ten koste van de voorbereiding. Maar goed alle kaarten waren verkocht en de 

supporters namen plek in een uitverkocht uit vak. Zij zaten al popelend te wachten wanneer 

de meiden het veld op kwamen voor hun warming-up. En daar kwamen ze hoor....elke 

supporter ging staan en klappen en zingen voor de KMD meiden. Na een stevige warming-

up begon daar de wedstrijd en het was gelijk al te zien dat hard werken met zijn allen 

beloond wordt want KMD kwam terecht op 0-1 door een mooi hard schot. Het publiek werd 

massaal gek en voordat zij goed en wel weer zaten lag nr2 erin. Er werd gesproken over het 

goude trainers duo en wat zij met onze meiden doen? Want hoe kan het dat zij in 4 weken 

zich zo ontwikkelen en manifesteren als 1 hecht collectief?? Nou mensen ik kan u vertellen en 

heb daar wel mijn best voor moeten doen dat de trainers beide aangaven........ wij willen ze 

laten voetballen met plezier en dat is de hoofdingrediënt tot suc6 in later stadium. Het was 

ook te zien want de meiden waren niet te remmen en creëerden de ene naar de andere kans 

maar helaas werden ze nog niet benut. De rust werd bereikt met een 0-2 voorsprong. De 

tweede helft begonnen de meiden ook weer voortvarend maar helaas de kansen werden niet 

verzilverd en dan zegt de voetbal wet: als jij niet scoort dan doet de tegenstander het wel. En 

zo geschiede het ook 1-2. Het werden nog spannende minuten waarbij alle supporters en 

begeleiding de meiden erdoor heen duwden en het hielp want daar was de bevrijdende 1-3. 

Gelukkig bleven de supporters nu wel op de tribune en kon de m.e gewoon verder met hun 

koffie en donuts zoals een goede agent betaamt. Op de terug reis was het erg gezellig in de 

bus en werd uiteindelijk sportpark costa del KMD bereikt. Helaas en dat wil ik wel ff melden 

dat Roxanne er vandaag niet bij kon zijn omdat haar papa de koffiekar van Lego in mekaar 

aan het zetten is om zo spoedig mogelijk, waarschijnlijk in het seizoen 2024-2025 ons te 

kunnen voorzien van heerlijke verse koffie. Roxanne ook dit is jouw overwinning. 

 

Rest mij nog te zeggen dat ik een ieder namens de begeleiding wil bedanken voor haar en 

zijn positieve inbreng en support en hoop u allen volgende week weer te begroeten alwaar 

onze meiden thuis spelen tegen rkdeo. Kaart verkoop start vanaf woensdag.  

 

Ciao 


