Bekerwedstrijd KMD 35+2 - Semper Altius 35+2 (uitslag: 7-1):
Vandaag de 1e thuiswedstrijd sinds Corona, tegen een oude bekende, waarmee we vaak
moeite hebben, omdat ze nogal eens wat spelers lenen. Vandaag leek dit niet het geval. Al
snel bleek wie de meeste aanspraak wilde maken op de overwinning en dat waren wij.
Binnen 5 minuten een loeihard afstandsschot van Hansie Hansie dat uiteenspatte op de
onderkant van de lat, wat een pegel! Toen binnen 10 minuten meerdere aanvallen, waarbij
een voorzet via een tegenstander zo over de doellijn rolde: 1-0. De trend was gezet en dit
smaakte naar meer. Vrij snel hierna een prachtige krul van Petje in de uiterste hoek, waarna
het bij hem in zijn rug schoot en hij het veld moest verlaten. Het enige wapenfeit van Semper
was een door onze vlagger aangegeven buitenspelbal, maar door de scheids genegeerd,
waarbij de Semper aanvaller onze keeper door de lucht dacht te kunnen verrassen, maar
hierbij faalde. Het 3e doelpunt in de 1e helft kwam op naam van Arnaud Tesla. Het bakkie
thee in de rust werd genuttigd op het veld en in de dug-out. De 2e helft werd Nick Tyson
ingebracht, die het eerst als rechtsback probeerde, daarna op links belandde en vervolgens
weer terugging naar rechts. Hierdoor kwam op linkshalf een plekje vrij voor Tic Tac Theo, die
zich in 1e instantie geen raad wist met de ruimte, maar toch lekker meeging naar voren en na
2 mislukte pogingen de bal panklaar kreeg van Arnaud Tesla en de bal zo over de keeper
heen krulde. Dit was sinds mensenheugenis niet meer vertoond en over het veld galmde het
door de megafoon dat er een wonder was gebeurd! Maar goed, daarvoor had Sjef er ook al 2
in liggen en Arnaud Tesla ook weer één, waardoor de eindstand op 7-0 kwam, ware het niet
dat Semper het laatste woord wilde hebben en een zuivere bal langs het blok van Tom
stuurde: 7-1. We hebben vandaag een ouderwets gretig VE2 gezien, waarbij Berry Bako
weer compleet in dienst van het team speelde, Mike weer strooide met passjes links en
rechts, Frankie Guitar en Joop! weer lekker bikkelden en Pistolen Paultje een no-look pass
gaf, zo in de voeten van de tegenstander. Rest mij nog Good Old John te bedanken voor zijn
fluitgrage acties. En natuurlijk vaste supporters Tinus Positivo en Ton het Kanon, evenals de
geblesseerden Ab “deze keer was het niet zijn“ Hamstring en Dennis de Mennis. Na afloop
werd de Betonnie uitgereikt aan Tic Tac Theo, die afgelopen maandag samen met hem de
verrichtingen van het Nederland elftal voor de buis heeft bekeken. Ook maakte Haagsche
Wimpie bekend waar het teamuitje aan het eind van het seizoen naar toe gaat, namelijk
Texel. Tenslotte wil ik nog vermelden dat we 2 barre mannen in het team hebben, namelijk
Tikkie Rikkie en Meester Rob. Klasse hoor.

