
KMD VE2 - HBSS VE2 (uitslag: 3-0): 

Vandaag tegen de hekkesluiter uit Schiedam, waarmee we uit zo veel moeite hadden 

gehad om tot winst te komen. We waren allesbehalve overmoedig, want we zitten nu 

eenmaal in een mindere fase en verliezen van de onderste moest ten koste van alles 

worden voorkomen, natuurlijk ook om de aansluiting met de topploegen niet te 

verliezen. Met een flinke bries was het best lastig voetballen. Dit ondervond Frankie 

Guitar al bijna direct na de aftrap, want zonder de bal te kunnen raken, rolde deze zo 

over de zijlijn. Helaas was het binnen 5 minuten al over en uit voor Berry Bako, die 

blijkbaar te weinig tijd had genomen voor zijn herstel van zijn bovenbeenblessure van 

een paar weken terug. Maar we hebben altijd Petje nog voorin om de voorhoede in 

stelling te brengen en al snel vloog de bal in het doel van HBSS, ware het niet dat 

Hansie Hansie buitenspel stond. Nessor controleerde en Nicky “zonder 

handschoenen” Balboa was opkomende centrale back en passeerde de ene na de 

andere tegenstander, maar stuitte helaas op de keeper van HBSS. Door zijn 

heldhaftige comeback kreeg hij hiervoor na afloop de Tinus uitgereikt door Haagsche 

Wimpie. Bij een corner was het dan toch raak, waarbij Arnaud Tesla de bal prima 

inkopte: 1-0. De 2-0 lag ook al op de loer, want Ab Hamstring hoefde de pingel na de 

onbedoelde handsbal er alleen maar in te schieten, maar deed dat zo abominabel 

slecht, dat de keeper dit kon voorkomen. Bickel Beer klaagde dat hij 2 tegenstanders 

had en kon niet kiezen, maar had Meester Rob achter zich, die zei dat er niets aan 

de hand was. Ook Drs. J. maakte zich nergens druk om, want die drempel van vorige 

week was weer weggeblazen door de wind. Aan het begin van de 2e helft wilden we 

scherper beginnen dan de vorige wedstrijden en dat lukte gelukkig. Arnaud Tesla kon 

bijna vanaf eigen helft doorlopen, dit ondanks hevig vlaggen van de grensrechter, 

maar onze eigen rechter “André the Giant” stond goed opgesteld om te zien dat dit 

verre was van buitenspel en keurde het doelpunt terecht goed: 2-0. Om de hattrick te 

voltooien, maakte Arnaud ook zijn 3e, waardoor we hadden gedaan wat we moesten 

doen en dat was winnen. De manier waarop maakt dan niet meer zo veel uit. Ook 

Joop! kreeg nog een dot van een kans toen hij zo kon doorlopen op de keeper, maar 

werd daarbij flink onderuit gekegeld door zijn tegenstander, die zich daarbij zo 

blesseerde dat we hem niet meer hebben teruggezien in de wedstrijd. Tenslotte 

willen we nog Jeroen van VE1 bedanken, die prima de nul heeft gehouden en zo kon 

tracteren op bitterballen, alleen waren we dat vergeten te zeggen vooraf. Ondanks dit 

gemis, was het weer gezellig in de kleedkamer, want Tikkie Rikkie zorgt altijd goed 

voor onze dorst. En Tic Tac Theo showde zijn nieuwe KMD boxershort, dit tot grote 

hilariteit van iedereen natuurlijk. 



   


