
Semper Altius VE2 - KMD VE2 (uitslag: 1-2): 

Semper uit, altijd lastig, dat werd vooraf al gezegd en inderdaad verscheen het team 

met versterking in het veld (al zouden wij hetzelfde doen, als we tekort kwamen….). 

In de kleedkamer werden we in de stemming gebracht door de nummers van onze 

Playlist die uit de Boombox schalmden. Daardoor was Joop! zo van slag dat hij 

vergat zijn voetbalbroekje aan te trekken en kwam daar pas later op het veld achter. 

Je had die vrouwen langs de kant eens moeten zien! De 1e kans was voor Arnaud 

Tesla, die 1 op 1 met de keeper faalde. Daarna een vrije trap die werd genomen door 

Hansie Hansie, maar via een mislukte variant over de achterlijn verdween. 

Vervolgens scoorde Sjef wel, op aangeven van Hansie Hansie. Toch waren we in 

deze fase slordig en speelden we onze slechtste helft dit seizoen. Tic Tac Theo leed 

balverlies, waaruit later een vrije trap zo maar achter Tom het Blok verdween: 1-1. 

Vervolgens werden verse wissels ingebracht en bij het 1e balcontact had Petje 

meteen al  kunnen scoren, maar ook hij leed onder de algehele malaise. Verder 

konden Drs. J., Ab Hamstring en Berry Bako het tij ook niet keren. In de rust werd 

orde op zaken gesteld door Haagsche Wimpie en na zijn donderspeech begonnen 

we met veel elan aan de 2e helft. Alleen Tikkie Rikkie bleef achter in de kleedkamer, 

maar had wel 2 kratten Hertog Jan neergezet, alvast voor de 3e helft. Zoals vaker 

verliep de 2e helft anders. Semper kwam er amper meer aan te pas. Hansie Hansie 

scoorde zijn verdiende doelpunt en werd voor zijn harde werken beloond met de 

Gouden Tinus. Helaas waren er nog enkele onnodige harde overtredingen en wat 

schermutselingen, wat Semper 2x op geel kwam te staan. Tijdens een gevaarlijke 

aanval van hen, floot de scheids ineens af. Na 4x tellen bleek 10 man in het veld te 

staan, want blijkbaar was voor de 2e gele kaart gewoon iemand terug gewisseld. 

Bickel Beer moest alleen wel de scheids er op attenderen dat hij steeds vergat om de 

keeper mee te tellen. Ook Pistolen Paultje liep na een vuile overtreding tegen een 

gele kaart op. Nah, het enige wat vuil was, zat volgens mij in het oog van de scheids, 

maar natuurlijk accepteerden we dit, want de 2e helft blonken we uit in positiviteit, 

hetgeen ons uiteindelijk wel de verdiende overwinning opleverde. Ook Tinus Positivo 

haalde weer zijn gebruikelijke mopper niveau, wat Ton het Kanon alleen maar kon 

beamen, want vandaag was het niet zo best. Ook supporter Nicky Balboa had niet de 

beste wedstrijd uitgekozen om naar te komen kijken. Tenslotte bedanken we Dennis 

de Mennis voor het vlaggen, waardoor Meester Rob zijn rentree weer kon maken op 

het veld. Door niet spelen van concurrent VOB staan we nu weer bovenaan, dus blijf 

vooral fit en misschien kunnen we dan aan het eind van dit seizoen een feestje 

vieren. Na afloop togen nog enkele veteranen naar Sneeuwpop, waar het een 

gezellige boel was en ook kwamen we nog een enkele bekende tegen. 



    


