Schipluiden 7 – KMD 4

3-4

De laatste beker wedstrijd wordt vandaag gespeeld en laten de mannen uit Wateringen zien of ze de
winnende lijn van afgelopen zaterdag door kunnen trekken.
Met helaas weer een late wedstrijd en nog uit bij Schipluiden ook.
We moeten even hieraan gaan wennen, want vele wedstrijden zullen voor de mannen van KMD 4 laat
tot zeer laat gespeeld gaan worden.
Op naar het mooie Schipluiden, waar blijkbaar het corona virus nog niet uitgebroken is.
De strakke regels die bij KMD gelden zijn daar helemaal niet, wel lekker even relaxen.
Of het ook verstandig is dat daar een minder strak beleid is, is nog maar de vraag.
Een zeer kleine kleedkamer werd ons toebedeeld en met een groot team is het erg lastig de 1,5 meter
te waarborgen.
Gelukkig werd er in delen omgekleed en konden we de mars naar veld 2 inzetten.
Vandaag hadden we de geur van echt gras te pakken, dit is toch altijd weer even wennen, als je altijd
op kunstgras speelt.
Gelukkig pakten te mannen het redelijk op, maar Schipluiden was nog niet helemaal wakker.
KMD had niet de controle over de wedstrijd, maar door goed hoog druk te zetten werd de bal veroverd
en snel afgemaakt.
Schipluiden ging verder waar ze net mee bezig waren, goed voetballen op een zacht veld.
En dit resulteerde in een mooi opgezette en goed afgeronde aanval, 1-1.
Balen, nu kunnen we weer op nieuw beginnen en dat lukte steeds beter.
De hoge druk zetten was voor Schipluiden vervelend, er werden steeds meer fouten gemaakt en KMD
kon dit twee keer goed afmaken, een 3-1 voorsprong.
Schipluiden ging de lange bal hanteren om de achterhoede te ontzien en KMD maakte ook daar een
kleine fout in en de rust stand werd zo op het score bord gezet, 2-3.
Een ouderwets bakkie thee, in een veel te kleine kleedkamer, zo was de rust ingevuld.
Met frisse moed werd er door KMD afgetrapt voor het tweede bedrijf.
Wat er in die thee zat weten we nog steeds niet, maar het kan zeker een strip album van FC Knudde
geweest zijn.
Het spel werd door beide teams een aantal versnellingen lager gespeeld, met komische momenten en
echt hilarische komedie capers.
Lang bleef het eruit zien dat er niet meer gescoord zou gaan worden.
Schipluiden bracht weer wat basis spelers binnen de lijnen en daar kwamen de aanvallen weer.
KMD kon dit af en toe met moeite tegen houden en zo werd de 3-3 een feit.
Het werd steeds moeilijker om nog een goede aanval op de zetten, maar gelukkig waren de mannen
uit Schipluiden ons goed gezind.
Het FC Knudde gehalte werd even naar een grote hoogte gebracht en met wat geklungel ontstond de
winnende treffer.

KMD had de mannen van Schipluiden onder grote druk gezet en ze wisten daar geen raad meer mee
en het flipperkast voetbal werd voor KMD bepalend.
Drie punten meenemen uit Schipluiden gebeurd niet vaak, het feest barstte los.
Twee van de drie wedstrijden gewonnen en niet door in de beker ronde, missie geslaagd.
Volgende week begint er een nieuwe missie, de start van de competitie.
Laten we hopen dat we deze editie wel uit kunnen spelen, maar dit is een moeilijke voorspelling
betreffende de corona besmettingen her en der.
We gaan starten tegen Forum Sport uit Voorburg, deze mannen mogen afreizen naar Wateringen
waar wij om 16.15 uur de degens gaan kruisen.
Tot volgende week.

