
KMD VE2 - Zwaluwen VE2 (uitslag: 8-1): 

Al was het vandaag geen zomer, toch moesten we tegen de Zwaluwen uit 

Vlaardingen. In de miezerregen startten we de wedstrijd op het heerlijke drassige 

groene grasveld. Al snel hadden we door dat de Zwaluwen niet goed waren. Ik heb 

namelijk veel kansen en assists geteld. De 1e ging nog verloren, maar de 2e werd op 

aangeven van Arnaud Tesla gemaakt door Sjef: 1-0. Tja en als je dan verzuimt om 

door te gaan met scoren doet de tegenstander dat en zo geschiedde het . Een soort 

van Johnny “don’t look back” terugspeelbal van Arnaud Tesla op Haagsche Wimpie 

die niets in de gaten had, ook al waarschuwde Carlos Santana hem nog zo, maar het 

was al te laat. Eén Zwaluw die nog was achter gebleven, veroverde de bal en 

maakte de stand gelijk: 1-1. Een hilarisch moment. Maar nu waren wij aan zet en 

bouwden weer op via Ab Hamstring en Meester Rob. Zo kwam de bal via Sjef bij 

Arnaud Tesla die zich revancheerde en de 2-1 maakte. Vervolgens werd 

laatstgenoemde gehaakt binnen de 16, met een pingel tot gevolg. Sjef eiste hem op 

en schoot….via de lat over. In deze fase had Drs. J. ook al 2 kansen op rij gehad en 

had het zo maar 5-1 of 6-1 kunnen staan. Maar de bal is rond en Zwaluwen kreeg zo 

waar enkele kansen. Nessor kwam goed weg en kreeg net geen penalty tegen en 

herhaalde dit kunstje later nog een paar keer. Wij kijken daar niet meer vreemd van 

op. Ook onze sluitpost dacht 2 man uit te spelen, maar vergiste zich en maakte een 

overtreding net buiten de 16. De stand had dus net zo goed gelijk kunnen zijn. Maar 

gelukkig maakte Sjef de 3-1, tevens de ruststand. Pistolen Paultje had puik gespeeld, 

ook zonder zijn kuitbanden, die Joop! nog zo had aanbevolen en kwam verder niet 

meer in actie. De 2e helft werd gesierd door hoogtepunten. De 1e kwam wat mij 

betreft op naam te staan van Berry Bako, die weer niet zelfzuchtig de bal gunde aan 

Arnaud Tesla: 4-1. Ook Dennis de Mennis liet zich niet onbetuigd en maakte de 5-1. 

Tic Tac Theo had de lachers van de bank op zijn hand, toen een bal zo over hem 

heen stuiterde. Hansie Hansie rende zich rot en eiste elke bal op. Hij wil altijd en 

overal scoren, maar schrok van de opgelegde kans, zo vlak voor de keeper, en 

schoot.… net naast. Dit kwam hem op een luid gejoel te staan vanuit de dug-out, die 

goed gevuld was met o.a. Tinus Positivo, Ton het Kanon en Nick Tyson. Maar even 

later snoerde hij een ieders mond door een bal, die een voorzet leek, met een 

magnifiek schot zo over de niet al te grote keeper heen te schieten en die via de 

onderkant van de lat zo in het doel deed belanden, met een staande ovatie van alle 

bankzitters tot gevolg. Al weer een kandidaat voor de Tinus van de week? Maar het 

was nog niet voorbij. We kregen zo veel ruimte en Zwaluwen zat blijkbaar zo stuk dat 

onze rechtsback helemaal door kon dringen tot in het strafschopgebied en na een 

voorzet oog in oog met de keeper niet faalde: 7-1. En zo gaat de Tinus naar Tikkie 

Rikkie. Ook Jeroen bemoeide zich nog met de aanval en kon zelf schieten, maar zag 

Sjef in betere positie staan, ware het niet dat de grens zijn stok omhoog hield, terecht 

of niet, maar het doelpunt werd afgekeurd. En alsof dat allemaal nog niet genoeg 

was maakte Berry Bako de klus af en zette de eindstand van 8-1 op het bord: 

dezelfde cijfers als waarmee de Zwaluwen vorige week van TAC’90 hadden verloren. 

Mooi toch! En dat allemaal onder de bezielende leiding van Tommie, die wel trek had 

in een lekker gebakje, want “zonder scheids geen wedstrijd”, in de week van de  

scheidsrechter. Tommie bedankt! In de kleedkamer was iedereen druk en uitgelaten 

en toen de deur openzwaaide en daar een man in regenjas en met pet verscheen, 

werd “Petje” Lambic van harte welkom geheten. Komende 2 weken zijn we vrij van 



voetbal, maar houd de agenda in de gaten voor alle andere activiteiten die er nog 

aankomen. 

 


