KMD VE2 - Berkel VE1 (uitslag: 3-3):
Vandaag moesten we winnen om als winterkampioen het jaar af te sluiten. Dat zou
niet meevallen, want welgeteld 9 basisspelers ontbraken om diverse redenen. We
zouden eerst vrij zijn vandaag, maar op het laatste moment is deze inhaalwedstrijd
op het programma gezet. We begonnen zeker niet goed tegen dit sterke Berkel. Ze
zouden ons bij winst zelfs voorbijstreven op de ranglijst, maar wel met 2 wedstrijden
meer gespeeld. Dus we wisten wat we moesten doen, namelijk winnen. Echter werd
het eerste gevaar gesticht door Berkel. Een leep balletje voor de pot, die verrassend
werd ingekopt. Tic Tac Theo stond er bij en keek er naar en zag de bal hoog in de
linkerhoek van het doel verdwijnen. Niet veel later een vrije trap, die in dezelfde hoek
verdween, terwijl Tom nog bezig was om de muur goed te zetten, anders had hij de
bal zeker kunnen blokken. Het 3e tegendoelpunt werd gemaakt doordat wij achterin
niet geconcentreerd verdedigden. Marcel Molentocht had het zwaar in deze fase,
maar deed zijn best, evenals Mike die zich wel een beetje spaarde, want hij moest
nog mee met 7x7. Intussen was Ab Hamstring in het veld gekomen voor Nessor, die
eraf moest met een gebroken hamsnaar. Tja wat nu, een achterstand waren wij
helemaal niet gewend. Hadden wij dan helemaal geen kansen gehad? Jazeker, ik
heb er minimaal 1 geteld, toen Hansie Hansie alleen op de keeper afstormde, maar
hierbij vergat te scoren. De 2e helft waren de rollen omgedraaid, zoals uit het
scoreverloop zou blijken. Al snel liet Jeroen zijn klasse zien door de 1e te scoren. Om
wat meer aanvalskracht te kunnen tonen was de spits van VE1, Danny W. geleend.
Hij voerde lekker wat oorlog en was gevaarlijk. Ook deed hij waarvoor hij was
gehuurd en maakte de 2e, terwijl er nog om hands werd geroepen. Scheidsrechter
Haagsche Wimpie deed net of hij niks had gehoord (en gezien) en honoreerde het
doelpunt. Ook was Randy M. geleend van VE1 en deze strooide met voorzetten
vanaf links en vormde een prima duo met Berry Bako. Toch was het eerstgenoemde
die de 3e treffer voor zijn rekening nam. 3-3, wat een comeback, zei Good Old John
nog vanaf de bank, die trouwens weer goed gevuld was. Verder heb ik vaste
supporters Ton het Kanon, Tinus Positivo en zelfs André the Giant langs de lijn
gezien. En Dennis de Mennis keek toe vanaf de tribune van veld 1. Ook Alex het
Wonderkind werd nog langs het veld gespot met zijn hond. Maar de wedstrijd was
nog niet afgelopen en het publiek zweepte de Veteranen nog een keer op: doorgaan
tot de winst er op volgt. Toen barstte er ook nog een flinke bui los, die iedereen in
korte tijd in zijn natte hemd zette. Voorin konden Petje en de andere voorwaartsen
geen potten meer breken en Berkel kwam er na wat spaarzame aanvallen ook niet
meer aan te pas. Zo hebben we toch nog een punt overgehouden en dat voelt wel
een beetje als overwinning. We gaan nu ongeslagen de winterstop in. Druipend van
de regen gingen we richting kleedkamer, waar het meteen weer ouderwets gezellig
was. Net als de vorige thuiswedstrijd tegen Berkel haalde Frankie Guitar een plastic
tas tevoorschijn, waarin een goed gevulde schaal met haring en uitjes zat. Omdat
vandaag niemand echt had uitgeblonken (of juist iedereen evenveel), ging de
Gouden Tinus naar hem. Toen vervolgens Tikkie Rikkie binnenkwam met volle
kannen bier, vierden we het feestje alsof we gewonnen hadden en zo hoort het ook.
Na de 3e helft namen nog enkelen van ons plaats op de overvolle tribune om KMD 1
met grote cijfers te zien winnen, die hierbij wel het winterkampioenschap veroverden.
Chapeau! Tijd om naar huis te gaan? “Wat moet je nou thuis”, hoorde ik Joop! en
Meester Rob nog mompelen, dus bleven zij met nog vele anderen tot laat hangen op
de voute party XXL. En zo kwam er dit jaar weer een einde aan het mooie sprookje

dat Veteranenvoetbal heet. We gaan er even tussenuit om de feestdagen door te
komen en zijn volgend jaar op 4 januari weer terug voor de openingswedstrijd tegen
VE1 om de KMD-Veteranencup. Fijne dagen iedereen!

