
KMD 5- Lyra 9 4-4 

 

Vandaag stond de tijd even stil en wel 1 minuut. 

Voor elke aanvang van de wedstrijd werd er even stil gestaan bij het overlijden van Louis Hollaar. 

Vele echte KMD’ers kunnen hem zo voor de geest halen. 

Bij elk telefoontje naar de club was het Louis, of te wel Loes Hollaar KMD, het antwoord bij opname 

van de telefoon. 

Loes deed heel erg veel voor onze club, te veel om in een kort voetbal verslag te noemen. 

De wedstrijdformulieren, die je vroeger had, waren toebedeeld aan Loes. 

Goed ingevuld kon je ze van hem krijgen en scheidsrechters wisten ook dat. 

Het melden van een uitslag was tevens een verplichting om dit bij Loes te doen. 

Zo leiden er op een zaterdag diversen wegen allemaal naar Loes Hollaar, die een aantal jaar gelden 

met zijn functie stopte. 

Dit omdat het digitale wedstrijdformulier zijn intrede deed en voor Loes een tijd was aangebroken om 

bij KMD van zijn wel verdiende vrije tijd te gaan genieten. 

Helaas was deze tijd voor Loes veel te kort, ook om met zijn kleindochter nog meer tijd te besteden 

langs de KMD-voetballijn. 

We gaan Loes ontzettend missen, maar onthouden zijn mooie KMD momenten voor altijd. 

Bedankt Louis Hollaar voor alles wat je voor ons op KMD gedaan heb met heel veel club liefde.    

Na de minuut stilte kon de aftrap genomen worden. 

KMD begon direct druk te zetten, dit leverde veel balbezit op en de combinaties konden aangegaan 

worden. 

Lyra had af en toe een bal en die werd met wind mee direct naar voren gespeeld. 

Dit gaf problemen in de achterhoede van KMD en zo ineens een 0-1 op de scorebord. 

De 0-2 was een buitenspel-doelpunt dat niet afgefloten werd en zo kan KMD ineens rekenen op een 

tegenstander erbij. 

Gelukkig is KMD veerkrachtig en kon de achterstand snel teruggebracht worden naar 1-2. 

Maar een stift-doelpunt over de KMD-doelman bracht de 1-3 op het score bord. 

KMD ging nog meer druk naar voren zetten en dat resulteerde in veel doelpogingen, helaas niet het 

laatste stukje geluk om de 2-3 binnen te schieten. 

Dan ineens een mooie pas vanuit de achterhoede die bij de spits belandde en geweldig ingeschoten 

werd, eindelijk de 2-3 en ook gelijk rust. 

In de rust werd nog wel even gesproken over het te kort aan wissels, want vandaag waren de wissels 

dun gezaaid en zagen we Peredez uitvallen met een ernstige blessure. 

Het knietje was er niet best aan toe. 

Tweede helft windje mee en nog meer druk op de verdediging van Lyra. 

Toch weer een fout in de KMD-verdediging en vrij snel 2-4, ongelooflijk. 

Gelukkig bleven de spelers van KMD vrij koel en wisten we nog er twee doelpunten bij te scoren. 



En hadden eigenlijk de 5-4 zeker moeten maken, maar een onterechte penalty werd ook door KMD 

gemist. 

Een mooi gelijk spel was vandaag het eind resultaat. 

Volgende week spelen de mannen van KMD5 in Hoek van Holland, tegenstander HVC’10 om 12.45 

uur. 

Tot volgende week. 


