Quick Steps - KMD 2-2
Als er één wedstrijd is waarin KMD het altijd lastig heeft is het wel die tegen Quick Steps uit. Het blijkt
ook dit jaar niet anders te zijn. De wedstrijd start met een rommelige fase waarin het verschil lijkt dat
KMD de bal iets langer in bezit kan houden. Het enige vermeldenswaardige moment is dat Dylan
Groen de bal naast schiet, nadat de scheidsrechter de vlaggende grensrechter overruled. Ook Bradley
wordt een keer op snelheid weggestuurd, kapt naar binnen maar schiet de bal zo dat Quick Steps met
een ingooi verder mag. De gastheren proberen meer met kracht te voetballen, KMD meer in de
combinatie. Maar veel kansen zijn er over en weer niet te noteren. Na ruim een half uur zet Bradley
zoveel druk op zijn tegenstander dat deze de bal aan hem verspeelt op de achterlijn. Vervolgens
schiet hij de bal vanuit een moeilijke hoek op het doel van Quick Steps waar Dylan Groen hem het
laatste tikje kan geven: 1-0 voor KMD. De scheidsrechter heeft het ondertussen maar druk met met
name het verbale gedrag van de gastheren. Dit leidt er voor rust zelfs toe dat twee spelers van Quick
Steps bijna met elkaar op de vuist gaan. Na nog een door de keeper overgetikt schot van Dylan
Arbouw uit een vrije trap (gekregen wegens praten) gaan we rusten met een 1-0 ruststand voor KMD.
Na de rust komt Quick Steps sterker op het veld terug. Een halve volley verdwijnt net over het KMDdoel, maar kort daarna is het toch raak. KMD wordt door slecht ingrijpen uit elkaar gespeeld, waarna
Quick Steps op gelijke hoogte komt: 1-1 KMD lijkt hierdoor wakker te schrikken en is meer voor het
doel van de tegenstander te zien. Zo ook na een snelle aanval waarbij Dennis Wesley weet te
bereiken die laag en hard voorgeeft. Een speler van Quick Steps kan met een tegenstander in zijn rug
niet anders doen dan de bal in eigen doel te schieten: 2-1 voor KMD. En alhoewel er een mooie
aanval aan vooraf ging toch een beetje een kadootje. Even later krijgt een speler van Quick Steps na
een eerdere gele kaart wegens praten zijn tweede gele kaart, nu na een forse tackle. Hij kan gaan
douchen. De kleedkamerdeur kreeg er hoorbaar flink van langs. En daar waar het erop lijkt dat KMD
de wedstrijd kan gaan beslissen, gebeurt juist het tegenovergestelde. Quick Steps komt met tien man
in de laatste minuut na verdedigend geklungel van KMD op 2-2.
En daarmee dus puntverlies voor koploper KMD. Quick Steps pakt een punt en dat is over het geheel
gezien niet eens onverdiend. Met een speler minder en een eigen doelpunt is hun inzet tot de
allerlaatste minuut hiermee beloond.
Aanstaande zaterdag spelen we thuis tegen MVV’27. Een tegenstander waar we vorig seizoen van
verloren en mogelijk het kampioenschap verspeelden. In ieder geval een tegenstander waartegen we
wat recht te zetten hebben. Tot zaterdag allemaal.

