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Wij werden weer gastvrij ontvangen bij KMD dat ondanks haar ruim 800 leden nog steeds een echte dorpsclubs. De club is gezegend met vele 
vrijwilligers en dat is in deze tijden naast noodzakelijk ook uniek te noemen. Op bovengenoemde wedstrijd waren 100 toeschouwers 
afgekomen, die hebben gekeken naar een sportief duel. 
 



Wedstrijdverloop 
Direct in de eerste minuut had rechter spits Tom Vrijmoed de eerste goal kunnen maken, maar zijn schot ging aan de verkeerde kant van de 
paal naast. De tweede kans liet niet lang op zich wachten, na 3 minuten de tweede 100 % kans voor KMD om de voorsprong te pakken.  Een 
snelle tegenaanval van Semper Altius werd geblokt door een KMD verdediger. Binnen het kwartier kwam KMD toch op voorsprong toen een 
van richting veranderd schot van Martin Damen doel trof 1 – 0. Op dat moment verdiend. 
 
Aan de andere zijde had Ibrahim Saidi, de aanvoerder van Semper Altius, een schitterende kans om gelijk te maken. Een afstandsschot voor 
open doel ging voorlangs en naast. Wat later in de eerste helft schoot weer Saidi van Semper Altius op de paal  van KMD keeper Odens v.d. 
Zwan. Deze lange en jonge keeper heeft een goede uitstraling en deed het niet verkeerd. Het duel was niet hoogstaand, wel vermakelijk. Het 
spel ging op en neer waarbij KMD wat meer kansen kreeg. Vlak voor rust hing de gelijkmaker van Semper in de lucht. Spits Maurits  van 
Straaten kopte net naast de goal en kleine kansjes werden niet benut. Met een 1- 0 ruststand werd er afgefloten door de Haagse KNVB – 
scheidsrechter Ed Pieterman die floot op ervaring en hoefde dit duel niet onnodig kaarten te trekken. Hij loste veel zaken verbaal op. Zo wel 
voor als na rust werkten alle spelers er ook aan mee, en maakten het hem niet meer lastig. 
 
 
Komt Semper Altius terug in de wedstrijd of maakt KMD het snel af? 
KMD kwam scherp uit de kleedkamer, eerst strandde Vrijmoed,  op keeper Danny v.d. Oever van Semper, maar niet veel later was het toch 
raak. Een juweel van een afstand schot van ruim 30 meter ging direct in de rechter boven hoek. Deze schitterende 2 – 0 kwam op naam van 
KMD-er Dion Boudri. De keeper van Semper was kansloos. Voor dit soort goals komen de mensen naar het voetbal veld toe. 
 
Na deze stand leek de wedstrijd gespeeld en ging KMD een beetje achterover leunen, dat zal de ploeg van selectie trainer Martin de Mooy in 
de competitie anders moeten aan pakken om niet tegen onnodig puntverlies aan te lopen. De 3e klasse is dit jaar uitzonderlijk sterk. Semper 
Altius miste stootkracht om de verdiende ere treffer te maken. Er is zeker nog werk aan de winkel voor selectie trainer Peter Spruijt, die met hun 
aanvoerder en keeper de betere spelers hadden in het team. 
 
Een buitenspel doelpunt 3 - 0 van KMD werd terecht afgevlagd en op precies 90 minuten werd deze zomeravondvoetbal wedstrijd afgefloten.  
 
Mooi om te zien was dat van beide ploegen veel vrijwilligers op de been waren. Van Semper was Paul Vredeling weer aanwezig na een hernia 
operatie. Gewapend met fototoestel en een wandelstok was Vredeling er weer. Bij KMD was Piet Hollaar weer terug op het KMD complex na 
een zware hart operatie. Hollaar leverde nu al weer arbiter Pieterman bij de middenstip af.  Grensrechter Hans Verschoor was even op vakantie 
maar gisteren de vervanger langs de lijn. 
 
Voormalig secretaris de Waard van KMD is niet alleen elftal begeleider maar zet zich ook in voor de catering na afloop voor het eerste elftal. 
KMD materiaal man good - old Jan Middendorp ging meteen aan de slag met de netten van het veld en haalde vervolgens alle hoekvlaggen op. 
KMD spits Tom Vrijmoed deed na afloop hetzelfde, een mooi gezicht van een dorpsclub die door veel vrijwilligers draaiende wordt gehouden. 



 


