KMD VE2 - Rozenburg VE2 (beker: uitslag: 7-5)
Precies een jaar geleden speelden we ook al voor de beker tegen Rozenburg, maar
dan uit. Toen verloren we nog schlemielig met 7-4, maar vandaag zou een heel
andere wedstrijd worden, toch? We herkenden meteen enkele spelers, met name de
sterke spits. Daar werd Tikkie Rikkie op gezet, onze sterkste verdediger. Toch
kwamen we al snel achter. Bij een corner werd de bal licht getoucheerd, waardoor
deze van richting veranderde en daar konden Tic Tac Theo en Carlos Santa niets
meer aan doen. Vervolgens een te korte pass achterin bij de tegenstander, waarna
Arnaud Tesla goed van zijn snelheid gebruik maakte, de bal onderschepte en de
gelijke stand op het bord zette. Niet veel later gevolgd door zijn 2 e: Patrick Lambic
zette voor, waarna hij de bal bij een halve omhaal zo de lege hoek instuurde. Dit
kwam hem op een staande ovatie te staan van de bank, waaronder trouwe
supporters Tinus Positivo en Ton het Kanon. Toch konden we niet lang genieten van
deze voorsprong, want weer lieten we de tegenstander in ons strafschopgebied
komen, waarna eerst Meester Rob werd gepoort, voordat de bal voor het doel langs
vloog. De doelman riep nog, maar het was al te laat: voordat TTT de bal kon
wegwerken, was die aanvaller hem al te snel af en maakte weer gelijk. Even later
kon hij toch nog van waarde zijn, toen hij een bal vlak voor het doel blokte, anders
hadden we zo maar weer achter gestaan. Voorin kregen wij ook kans op kans,
waarvan Patrick Lambic er een verzilverde. Vervolgens een vrije trap, die door Sjef
voortreffelijk met links om de muur werd gekruld, keihard via de handen van de
keeper zo het net in. 4-2! Waar hadden we dat meer gezien? Juist, gisteravond nog:
Duitsland - NL, met precies hetzelfde scoreverloop tot nu toe. Maar dat vrijdagavond
gevoel was snel weer over en we maakten het onnodig spannend, toen Nessor zijn
tegenstander even kwijt was. Toch was het Dennis de Mennis, die de ruststand op 53 bepaalde. Na de rust maakte fitte Berry Bako zijn rentree dit seizoen na enkele
weken gedwongen rust. Maar het was weer Arnaud Tesla, die gretig als altijd, zijn 3e
treffer van vandaag maakte. Vervolgens een hoge bal, die Haagsche Wimpie dacht
terug te koppen, maar onze sluitpost had net zijn post verlaten, waarna de bal lullig
ons eigen doel in rolde. Dit terwijl hij dat ook al had gedemonstreerd op de training
afgelopen donderdag. Hoe is het mogelijk! Maar het was wel 6-4. Voorin kreeg Bickel
Beer 2 kansen op rij. De 1e schoot hij prima net naast de keeper in, maar stond
daarbij een buiklengte buitenspel. De 2e kon hij zo voor een leeg doel inschieten,
maar de doellat was te laag, zullen we maar zeggen. Arnaud Tesla versierde nog
een penalty, die door Sjef hard en zuiver werd ingeschoten. Frankie Guitar dacht nog
aan die gitaarsolo van vrijdagavond, op het bruiloftsfeest van de dochter van Sjoerd
en wisselde zichzelf. Ook Joop! liep er wat verloren bij; hij had nog menig danspasje
in de benen waarschijnlijk. Intussen was Ab Hamstring ook al weer gewisseld, juist,
vanwege een opkomend hamstringetje. Achterin klungelden we er verder op los, wat
op nog een tegendoelpunt kwam te staan. Eindstand: 7-5, nota bene dezelfde
eindstand als vorige week, toen Rozenburg thuis speelde tegen Wanica Star VE3,
onze volgende tegenstander in de beker. Moe maar voldaan togen wij naar de
kleedkamer, waar de Tinus werd uitgereikt aan Arnaud Tesla, vanwege zijn
wonderschone omhaal en hattrick natuurlijk. Op de binnenplaats was het nog even
gezellig, waar Pistolen Paultje over zijn a.s. verhuizing naar Alphen repte, totdat de
regen ons naar binnen noopte. Rest mij nog Tom te bedanken voor zijn uitstekend
fluitwerk.

