KMD 5- Naaldwijk 6

2-2

Tijdens het schrijven van dit verslag zat ik te denken hoe het verleden week is verlopen in Delft.
Grenzen en limieten zijn overschreden en dat heb ik de afgelopen week meerdere keren terug gezien.
Alle records en warmte limieten zijn bij het KNMI overschreden de afgelopen week en de temperatuur
blijft maar stijgen.
Waar het afgelopen zaterdag bitter koud was, is het na de bewuste zaterdag serieus warm geworden.
De seizoenen veranderen snel, we begonnen het voetbal jaar in de zomer en later het najaar.
Koning winter gaan we voorlopig niet zien, dus zitten we nog steeds in het najaar.
Zouden de mannen van KMD 5 ook in het najaar zitten van hun voetbal carrière?
De afstraffing van afgelopen zaterdag was er één die hard aankwam in het team.
Ook hier zijn grenzen en limieten overschreden, gelukkig kunnen we altijd met een glimlach terug
kijken op zo’n wedstrijd.
Blijkbaar is KMD 5 een trendzetter in het verleggen van grenzen en limieten.
Zo blijkt dat onze keeper nog steeds in KMD 2 te moeten keepen omdat de keeper van het tweede
elftal nog steeds geblesseerd is.
Gelukkig hebben wij de reserve keeper van onze A-selectie van KMD kunnen contracteren voor de
wedstrijd tegen Naaldwijk.
Ja u leest het goed, ook binnen onze club worden grenzen en limieten verlegd om de elftallen
compleet te maken.
Dat het niet altijd logisch gebeurt dat moeten we maar voor lief nemen.
Vandaag staat een thuis wedstrijd op het programma, in deze wedstrijd moeten we echt laten zien dat
we niet in het najaar zitten van onze voetballoopbaan.
We zullen de rug moeten rechten en daarom met volle inzet de wedstrijd ingaan.
Maar eerst eens kijken hoeveel spelers we hebben voordat we om gaan kleden.
Met een volle bank wisselspelers mocht KMD de af trap nemen.
Gelijk was het niveau van beide partijen hoog, fel op de bal en mooie acties moesten de wedstrijd een
beleving geven.
De beleving kwam er zeker, na een mooie actie van KMD werd de 1-0 binnen getikt.
Naaldwijk moest nu een tegenreactie geven, maar KMD stond goed en stevig te verdedigen.
Na een mooie actie vanaf eigen helft wist Naaldwijk zich mooi vrij te spelen voor het KMD doel.
De 1-1 was een feit, beide teams waren erg aan elkaar gewaagd, voetbaltechnisch en fysiek.
Toch waren er momenten waar het fysieke van Naaldwijk wat meer de overhand had.
Met een ruststand van 1-1 moest de rust wat meer in de wedstrijd gebracht gaan worden.
Maar de tweede helft werd er één die we gauw moeten gaan vergeten.
Het voetballen werd op het tweede plan gezet en het fysieke had de overhand genomen in de
wedstrijd.

Waar de eerste helft zo leuk gevoetbald werd was dit in de tweede helft meer een kwestie van
overleven en uitspelen.
Toch wist KMD in deze helft nog wat kansen te creëren en als de spits van KMD naar de grond
getrokken wordt is de strafschop een feit.
Deze moest wel in twee keer genomen worden, de keeper was al veel te vroeg van zijn doel lijn
gekomen, tot ongenoegen van Naaldwijk, moest de penalty opnieuw.
De voorsprong was een feit 2-1, Naaldwijk probeerde na de 2-1 het voetbal weer op te pakken,
Met horten en stoten lukte dit, een afstand schot met stuit belandde in het doel van KMD.
Een 2-2 op het score bord, beide teams hebben er hard voor gestreden en zijn gelijkwaardig.
Een terecht gelijk spel op dit mooie zon overgoten sportveld was het eind resultaat.
Toch is ook maar weer eens duidelijk dat grenzen en limieten in een voetbalwedstrijd makkelijk te
verleggen zijn.
Nu was de 2-2 een prachtig resultaat, volgende week spelen de mannen van KMD 5 in De Lier om
12.30 uur.
Tot volgende week.

