Forum sport 7- KMD 5
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De wintercompetitie 2019-2020 is verleden week van start gegaan met de eerste
bekerwedstrijd.
Vandaag staat de tweede bekerwedstrijd op het programma.
Afgelopen week is er geen verslag verschenen, omdat er niet veel te melden viel.
Toch voor de trouwe lezers even een kort verslag van afgelopen week.
De eerste wedstrijd van het seizoen moest gespeeld worden in tropische
omstandigheden.
De temperatuur was voor dit tijdstip van het jaar bijzonder hoog.
Gelukkig mocht er gevoetbald worden op het kunstgras.
Met de zon op het veld leverde dit nog wat meer temperatuur op dan gebruikelijk.
Over de wedstrijd valt niet veel te melden, maar het was bijzonder slecht.
Gelukkig was er niet één speler die zijn vorm van afgelopen seizoen al te pakken
had.
Vandaag kunnen we proberen er een grote verbeterslag van te maken, zodat als de
competitie straks begint de vorm enigszins weer terug is.
Maar over tot de orde van de dag, vroeg verzamelen op KMD om een elftalfoto te
maken.
Half één verzamelen is best lastig, want er ontbreken een hoop spelers op de
elftalfoto.
Detail is wel dat de fotograaf niet ons team op de gevoelige plaat wilde vast leggen,
bijzonder geval dit.
Dus hebben we de voorzitter gestrikt voor deze mooie klus.
Hop de auto in en naar Voorburg racen, alleen dat racen werd een drama, de A4 was
weer eens aan een onderhoud toe.
De rit van normaal gesproken 15 minuten, werd nu 40 minuten, tjonge lekker begin
dit.
Maar wedstrijd nummer twee van het seizoen kan dan eindelijk beginnen.
Een gelijk opgaande wedstrijd was het in het begin, KMD wist met een gelukje te
scoren en dat was dat deel van de wedstrijd waar KMD beter was.
Maar zoals altijd krijgt KMD geen lelijke tegendoelpunten.
Zo ook deze, prachtig schot richting kruising, onhoudbaar voor onze keeper.

Helaas 1-1 de rust in, maar soms is een tegendoelpunt ook de inspiratie om beter te
gaan voetballen.
KMD kon Forum Sport goed in bedwang houden het eerste deel van de wedstrijd.
Even een bakkie limo halen in de kleedkamer en even de tactiek doornemen voor het
tweede deel.
Maar het tweede deel bleek toch bij beide partijen een conditieprobleem te worden.
De lange bal werd gespeeld en er werd meer onzuiver ingespeeld.
Gelukkig zijn dit de potjes voetbal, waar dit nog steeds kan, maar in de competitie is
dit een NO GO.
Toch wisten de spitsen van KMD de keeper van Forum goed te testen, met helaas
geen resultaat.
En wat er dan gebeurt is te raden, dan scoort de tegenstander uit een ongelukkige
situatie.
Mannen positief gevoetbald, zeer goede inzet getoond en lekker de conditie op pijl
gebracht deze middag, maar helaas nog geen drie punten, maar……
De bekerronde is voor KMD 5 een oefen campagne, met volgende week weer
nieuwe acteurs in het veld, die weer een nieuwe samenstelling gaan uit proberen.
Uiteindelijk is het uit drie oefenpotjes wel duidelijk, wat ons elftal gaat worden.
Vandaag is op Noord Koreaanse democratische wijze de aanvoerder gekozen.
Helaas was deze keer wel duidelijk dat onze eeuwige afwezige, bij de stemming
duidelijk maakte, dat hij hoopte ook aanvoerder te kunnen worden.
Maar helaas, dit was dus niet het geval.
Volgende week mogen de mannen van KMD 5 uit naar Nootdorp en mag de laatste
groep acteurs laten zien wat ze in huis hebben.
Mannen volgende week 15.00 uur in Nootdorp, dus 13.45 uur vertrekken bij KMD.
Tot volgende week.

