
Wanica Star VE3 - KMD VE2 (beker: uitslag: 6-3) 

Vandaag de altijd lastige uitwedstrijd tegen Wanica Star, waar je eigenlijk nooit kunt winnen en dat 
bleek dus ook weer vandaag. Waar ligt dat dan aan: de scheidsrechter, tegenstander of onszelf? 
Antwoord: alle 3! Aanvankelijk leken we licht overwicht te hebben, maar dat was na ons 1e 
tegendoelpunt meteen over: een misverstandje achterin tussen Tikkie Rikkie en Carlos Santana. 
Vervolgens toch wat kansen voor de onzen, waarvan Sjef er een verzilverde op aangeven van Patrick 
Lambic: 1-1. Ons 2e doelpunt werd ook gemaakt door Sjef, na een voorzet van Arnaud Tesla, die het 
vandaag erg zwaar had. Maar niet veel later stond de gelijke stand al weer op het scorebord: 2-2. In 
deze fase waren we meer tegen onszelf aan het voetballen dan de tegenstander, hoewel de ons wel 
bekende leidsman daar wel debet aan was. Maar het is zoals het is en we moesten verder, al is het 
wel moeilijk om tegen 12 man te spelen. We hadden zelfs weer op voorsprong kunnen komen als die 
terug gekopte bal van een tegenstander iets lager was geweest: nu spatte deze uiteen op de lat, 
helaas. De ruststand was 3-2, omdat een bal via de paal en de keeper net over onze lijn stuiterde en 
daar kon Meester Rob ook niets meer aan doen. In de rust probeerden we onze ruggen weer te 
rechten, maar eigenlijk waren we wel een beetje klaar met deze wedstrijd. Toch waren we in de 2e 
helft wel veel op de helft van de tegenstander te vinden, maar bij elke uitbraak van Wanica Star 
werden we verrast of overklast, wat hen op 3 onhoudbare treffers kwam te staan. Tic Tac Theo verloor 
de duels, Haagsche Wimpie kon niet meer corrigeren en Hansie Hansie en Nessor stonden er bij en 
keken er naar. Voorin kregen we kans op kans, maar de vlagger van Wanica Star had zeker kramp in 
zijn arm, want zijn vlag ging steevast bij elke aanval de lucht in, dit tot grote ergernis van Sjef, die er 
zeker nog wel 2 of 3 had kunnen maken. En dan heb je toch een heel andere wedstrijd (en uitslag). 
Intussen dacht Bickel Beer na een mooie voorzet van Joop! de bal in te koppen, maar vond daarbij de 
keeper op zijn weg. Ook Berry Bako hoefde de bal maar tussen de palen te schieten, toen de keeper 
uit zijn doel was, maar miste daarbij net wat zuiverheid. Uiteindelijk maakte Sjef zijn hattrick toch nog 
vol, wat hem op de Tinus kwam te staan. Na afloop feliciteerden we Jeroen nogmaals met zijn 
verjaardag en lieten ons de broodjes kip kerrie prima smaken. Dat er zoveel supporters naar ons 
kwamen kijken, waaronder Tinus Positivo, Nick Tyson, Dennis de Mennis, André the Giant en gewoon 
Eric, kwam waarschijnlijk niet door ons vertoonde spel, maar werden ze gelokt door de roemruchte 
keuken van Wanica Star. Toch nog iets positiefs dus om mee te eindigen. Nu snel naar huis om ons 
op te maken voor de BBQ bij Fikkie Rikkie vanavond. Gelukkig vond Pistolen Paultje op tijd nog zijn 
fietssleutel, anders had hij zijn fiets achter moeten laten en dat wil toch niemand. 

 

 


