KMD 4- DVC 3

4-0

Bekerwedstrijd nummer twee is vandaag aan de beurt.
Een prachtig in de zon gelegen sportpark in Wateringen is ons decor om nu eens te laten zien wat de
mannen van KMD4 waard zijn.
Helaas begon de week wat minder, vele spelers melden zich af en zo konden we vandaag de
wedstrijd beginnen met precies twaalf man.
Van deze twaalf man hadden we een nieuwe speler uit KMD2 gekregen welke met open armen
ontvangen werd in de spelersgroep.
Enkele spelers zou vandaag hun eerste wedstrijd van het seizoen gaan spelen, met dit wetende zou
het zo maar kunnen dat we echt een spelers tekort gaan krijgen tijdens de wedstrijd.
Maar ook nu was er geen sprake van paniek, dus starten we de wedstrijd met een zeer gretig DVC.
Deze mannen hadden er echt zin in en zo bleek het al snel een echte fanatieke wedstrijd te gaan
worden.
Over en weer werden er direct leuke spelmomenten vertoond, alleen was het slimme KMD dat wist
te scoren.
Het afjagen van de verdedigers resulteerde in balwinst voor KMD en zo kon de bal tegen het net
geschoten worden.
Een kleine fout werd goed afgestraft en moest er dus gevoetbald gaan worden, vooruit druk zetten.
Ook DVC bleef de KMD verdediging onder druk zetten, dit kostte alleen weinig moeite om uit deze
problemen te komen.
De verdediging van KMD had de eerste helft een makkie en kon hierdoor mooie aanvallen opzetten
via de flanken.
Dit resulteerde in een prachtig mooi doelpunt van de zijkant.
De bal was een schot op het doel, of leek op een hele slechte voorzet, maar belandde prachtig bij de
tweede paal in het netje.
De vreugde was erg groot na dit doelpunt, als het zo een middag zou gaan worden met mooie
doelpunten dan komen de eerste drie punten voor de bekerronde wel heel erg dichtbij.
KMD bleef hoge druk zetten en dat resulteerde vrij snel in het derde doelpunt van de middag.
En de koek was nog niet op, KMD probeerde er nog veel meer in het doel te schoppen, maar enkele
mooi opgezette aanvallen strandden in schoonheid.
Tijd voor een moment van rust, de ruststand was 3-0 voor KMD.
In deze coronatijden mag er in de rust geen thee meer gedronken worden in de kleedkamers.
Dus na een paar minuten gezeten te hebben werd de tweede helft alweer gestart.
KMD had nu gelukkig een verse wissel, deze was ook zeker wel nodig.

KMD had het een en ander omgezet en dit zag je ook direct terug in het veld.
Het veldoverwicht was verdwenen en DVC ging nu ook aanvallen en kreeg zowaar ook kansen om te
scoren.
De mannen uit Delft hadden de hoop nog niet opgegeven om de wedstrijd nog te laten kantelen.
Maar halverwege de tweede helft was het KMD die de fout achterin bij DVC direct afstrafte.
De 4-0 was een feit en er werd aan deze stand niet veel meer gewijzigd.
En KMD kon de eerste punten in de bekerronde aan hun conto toevoegen.
Volgende week hopelijk meer spelers en dan mogen we afreizen naar Schipluiden.
Deze wedstrijd wordt om 15.00 uur in Schipluiden afgewerkt.

Tot volgende week.

