
Ariston’80 13-KMD4 2-0 

 

Geachte lezer, er is een tijdje verstreken sinds het laatste voetbal wedstrijd verslag. 

De mannen van KMD 5 zijn nu weer gepromoveerd naar KMD4. 

Vijf maanden is er geen wedstrijd meer geweest, velen van ons hebben misschien nog wat trainingen 

gevolgd via een video verbinding met de sportschool. 

Maar het merendeel heeft gewacht tot deze dag, er mag weer gevoetbald worden. 

En of we er zin an hebben. 

De afgelopen 5 maanden ga ik niet beschrijven welk leed sommige mensen is overkomen. 

Covid 19 heeft in elke familie sporen achter gelaten van geliefden die ons ontvallen zijn. 

Maar ook andere ziektes zijn nog steeds aan de orde. 

Ook bij KMD zijn leden ernstig ziek of zijn helaas al overleden. 

Iedereen bij KMD heeft wel iets meegemaakt de afgelopen maanden, maar om een nieuw 

voetbalseizoen in te luiden moesten we even in het verleden duiken. 

Een heel kort overzicht van welke belevenissen we allemaal hebben meegemaakt. 

Een vreemde ontknoping UEFA cup en Europa Cup 1 nog vers in het geheugen. 

Vandaag gaat bij KMD4 de bekerronde van start, en dan wel gelijk tegen de grootste angstgegner. 

Ariston ’80 is voor de mannen van KMD niet een fijne tegenstander. 

We hebben het er altijd erg moeilijk en meestal blijven de punten in Delft, tot grote frustratie. 

Verzamelen in coronatijd is ook niet standaard, op KMD verzamelen mag niet, dan maar bij de 

Scrumpy pub. 

Vol gas richting Delft, waar ook bij Ariston een coronamaatregel van kracht is.  

Buiten bij het houten chalet is de sleutel verkrijgbaar en moet het team gesplitst worden over twee 

kleedkamers. 

En toen kwam het leukste, voetballen. 

Het was wel gelijk duidelijk dat KMD4 niet wedstrijdfit was, maar hoe verder we gaan komen in de 

wedstrijd zal het voetballen ook wel weer vanzelf gaan. 

Toch ook even kijken met een schuin oog naar de leidsman, heeft deze de coronatijd goed door 

gebracht. 

KMD4 had de mening van niet, want het eerste doelpunt kwam echt voort uit een buitenspelmoment, 

maar de scheidsrechter interpreteerde de regels op een nieuwe wijze. 

Hiermee kon KMD4 het doen en was er al snel een achterstand. 

Gelukkig hadden we nog 86 minuten om dit recht te zetten. 

Af en toe een buitje op het kunstgras maakte het veld lekker snel, met wat frisse krachten uit de A-

selectie konden hier mooi gebruik van maken. 

Kansen werden er wel gecreëerd, maar er werd nog niet gescoord, KMD komt ook steeds beter in het 

spel naarmate de wedstrijd vordert. 

Ook nieuw was het feit dat als het rust is, we niet naar de kleedkamers mogen. 



Buiten blijven in de regen om te mogen wachten zonder thee op de start van de tweede helft. 

Hier moeten we nog even aan wennen, nu gaat het nog, maar straks in de winter is een bakkie thee 

wel op zijn plaats. 

De tweede helft ging van start, met een goed voetballend KMD, Ariston had het nakijken. 

Maar wat KMD nekt is dat er geen echte killer in de spits staat om de ballen tegen de touwen te 

trappen. 

En blijft de nul ons deel op het scorebord. 

En wat gebeurd er als je zelf niet scoort, juist. 

Ariston beslist de wedstrijd met hun tweede doelpunt en zo werd een goede tweede helft zonder 

doelpunten van KMD afgesloten. 

Maar de eerste wedstrijd na een coronatime-out is een feit, helaas blijven weer de punten in Delft. 

Volgende week wedstrijd nummer twee, thuis tegen DVC3 om 15.30 uur. 

Tot volgende week. 

 

 


