KMD 5- FC ’s-Gravenzande 13:

2-2

Het is de zaterdag na De Carnaval, de vastentijd is aangebroken.
Hebben de mannen van KMD 5 gefeest of hebben ze zich ingehouden, vandaag
gaan we hier antwoord op krijgen na de wedstrijd.
De winterstop, of moet ik zeggen dat we nog steeds in het najaar zitten, heeft niet
lang geduurd.
Dit heeft zo zijn voordelen, je blijft wel lekker fit, of je krijgt geen tijd om van je kleine
pijntjes af te komen.
Gelukkig bestaat de selectie van KMD 5 uit een grote groep spelers, die er vrijwel
elke week zijn.
En sommige worden zelfs bij het vijfde weg gehaald om in het eerste te spelen.
Ik vind dit een zwak excuus om niet meer met het vijfde mee te doen, maar we
accepteren de keuze.
Vandaag mag onze keeper naar het verre Naaldwijk om daar te spelen tegen het
eerste van Quintus. Dit is voor de Westland Cup.
Natuurlijk missen we dan een keeper, maar de vrienden van KMD 5 helpen ons wel
weer om een goede keeper te leveren.
Zo zie je maar weer, KMD 5 word uit alle gelederen van KMD geholpen.
Wie goed doet goed ontmoet.
Dat is een wijze les die je mee krijgt en de afgelopen dagen met de carnaval is een
gezelschapsfeest waarin jong en oud elkaar ontmoeten om feest te vieren.
Iedereen zet zijn beste beentje voor, om elkaar te helpen.
En dit zie je veelvuldig terug bij KMD 5, het principe van Carnaval.
Over tot de orde van de dag, de wedstrijd tegen FC ’s-Gravenzande.
Deze mannen hebben we nog niet ontmoet dit seizoen, toch wel vreemd we hebben
nog maar 8 wedstrijden te gaan en dan moeten we nog twee keer tegen elkaar
voetballen.
De competitie zit soms wel een vreemd in elkaar.
FC ’s-Gravenzande doet het niet zo best in de competitie, maar dat betekend voor
KMD 5 alarm fase 1.
Tegen de laag geklasseerde hebben de mannen van vijf het vaak moeilijk.
Eerst maar eens koppies tellen in de kantine, kijken hoeveel spelers er vandaag zijn.
Er zijn vier wissels, op naar het veld waar het ondanks het voorspelde weer nog
steeds prima voetbalweer is.

De gasten trappen af en ondervinden gelijk problemen met de harde wind, elke hoge
bal wordt door de wind gepakt en teruggeblazen naar de afzender.
KMD weet goed met deze wind om te gaan en mogen de eerste helft windje mee
spelen en proberen het doel te vinden.
Het tempo lag in het begin nog niet erg hoog, maar na een paar weken rust is dit niet
zo vreemd.
Het veld werd goed benut en de eerste kansen diende zich aan, helaas staat bij
sommige spelers het vizier nog niet op scherp.
Ook uit de tweede lijn werd getracht om het doel te halen, het ene schot wat meer
naast dan het andere.
Het voetbalspel moet blijkbaar toch over de grond gespeeld worden, hoge balen
waaien immers oncontroleerbaar tegen het hek achter het doel.
De lage combinaties werden goed uitgespeeld en vlak voor rust werd het doel
daarom ook geraakt.
Een mooi opgezette aanval over de grond werd netjes afgerond en dit doelpunt
bracht KMD net voor de thee op een 1-0 voorsprong.
In de rust werd het team klaar gestoomd voor de volle tegenwind die we zouden
gaan krijgen.
Verse verdedigers werden binnen de lijnen gebracht.
En KMD kon gelijk aftrappen voor de tweede helft en direct werd duidelijk dat de wind
KMD parten zou gaan spelen.
Netjes werd de bal laag gehouden en konden er mooie aanvallen opgezet worden.
De concentratie dient hoog te blijven met deze harde wind en helaas iets wat van
regen en hagel.
De weergoden lieten hun tranen op veld 4 vallen, ongekende harde hagel en regen
werd onze grote tegenstander.
Helaas tijdens dit noodweer werd het de achterhoede iets te veel en speelde een
belabberde bal te kort terug op de keeper.
Deze werd vakkundig onderschept en in het KMD-doel geschoten, 1-1.
Ongeloof was de reactie die volgde, snel weer een aanval opzetten om deze pech te
vergeten.
Het noodweer bleef aan, het spel werd er voor beide partijen niet beter op, maar na
regen komt zonneschijn.
En KMD kreeg weer zon op het veld, om dit direct om te zetten in een mooie aanval
en de 2-1 binnen te schieten.
Euforie werd ons iets te veel, want kort hierna volgde weer een fout, 2-2.

Ongeloof wat ons overkomen was, werd er toch door gevoetbald om de winst binnen
te slepen.
Ook FC ‘s-Gravenzande wilde de volle drie punten, maar de leidsman van deze dag
vond dat het voldoende was zo.
Het gelijkspel was een feit en zo kon de nabespreking beginnen.
Hier werden alle fouten nog eens dunnetjes belicht en werden de doelpunten
nabesproken.
Volgende week spelen de mannen van KMD 5 tegen de buurman Quintus.
KMD 5- Quintus 6 aanvang 12.30 uur, tot volgende week.

