Bekerwedstrijd Wanica Star 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 7-1):
Vandaag de wedstrijd waar we zo naar hadden “uitgekeken”. Zouden we weer dezelfde
scheids hebben als vorige keer? En inderdaad het was zo. Of we daar blij mee waren? Leest
u rustig verder. Vooraf werd door Haagsche Wimpie gezegd om toch vooral je mond te
houden tegen de scheids. Maar of dat zou lukken? We moesten deze wedstrijd maar zien als
oefenpotje om conditie en wedstrijdritme op te doen en vooral heel te blijven. Afijn, na 5
minuten viel al het 1e doelpunt, zo tussen de benen door van Tom. We moesten aan de bak.
Sjef had de gelijkmaker op zijn slof, toen hij oog in oog met de keeper van Wanica Star
stond, maar in plaats van er omheen te lopen, schoot hij tegen hem aan. Als hij had
gescoord, had het een hele andere wedstrijd geworden, maar helaas. Aan de andere kant
hadden de onzen het erg lastig tegen een ontketend Wanica Star, met name Meester Rob
klaagde steen en been. Wanica Star was alleen af te stoppen, door af en toe aan de
handrem te trekken, wat Nicky Balboa met verve deed, overigens zonder tegen een kaart
aan te lopen. Het 2e doelpunt viel recht door het midden, na een vrije trap en ondanks het
vlagsignaal van Mike. Ook het 3e doelpunt werd op klasse en kwaliteit uitgespeeld. Intussen
had Arnaud Tesla de zoveelste aanslag te verwerken gekregen, maar de laatste was wel erg
gemeen; ondanks zijn scheendekker gingen de noppen van zijn tegenstander er dwars
doorheen met een flinke kras als aandenken. Nessor demonstreerde zijn befaamde sliding,
maar deze werd toch heel anders beoordeeld door de scheids en deze stuurde beide
kemphanen naar de kant. In de rust gingen onze aanvoerder en Hansie Hansie heel
vriendelijk vragen of de scheids toch wat strakker wilde gaan fluiten, omdat het anders uit de
hand zou kunnen lopen en wij toch graag heel naar huis wilden. Nou dan ga ik toch nog
meer gele en rooie kaarten uitdelen, was zijn commentaar. We spraken af om het bijltje er bij
de volgende aanslag bij neer te gooien, maar wonder boven wonder was dit niet nodig en
speelden we een andere 2e helft. Wel vielen de nodige tegendoelpunten, maar dat is logisch
met zo’n tegenstander die 3 klassen beter is en daar konden Dennis de Mennis en Frankie
Guitar niets aan doen. Bij het 7e tegendoelpunt werd zo hard gejuicht, en dat lag echt niet
aan Ab Hamstring, maar waarschijnlijk was dit zijn 1e doelpunt sinds jaren (komt me bekend
voor). Ondanks het vele vissen (waar was Berry Bako eigenlijk?) in het net, had Tom ook
hele mooie reddingen, wat hem op de Betommie kwam te staan. Gelukkig viel er nog wat
goeds te melden, namelijk dat Tic Tac Theo op het middenveld de bal veroverde en Joop!
aanspeelde, die vervolgens Sjef in scoringspositie kon brengen, met een versierde penalty
tot gevolg, die hij onberispelijk recht door het midden inschoot. Eigenlijk was de eindstand
van 7-1 geflatteerd, maar goed, we zijn nu in ieder geval helemaal klaar voor de competitie
die volgende week begint. Na afloop konden we onze wonden likken. Het doel vandaag was
ongeschonden het strijdtoneel te verlaten, maar daarin zijn we helaas niet geslaagd. Ook
Pistolen Paultje en Jeroentje hadden lelijke schaafwonden overgehouden aan het stroeve
veld (of de tegenstander). De eindconclusie was, dat we een “collectieve off-day” hadden,
maar we hadden wel de 3e helft gewonnen. Omdat hun kantine in juli nog was afgebrand
(blijkbaar was de kip te heet geworden), hadden ze een geïmproviseerde kantine c.q.
koelkast, alleen was de barkeeper c.q. materiaalman even naar de buren gelopen. Toen we
eindelijk ons laatste biertje konden nuttigen ging de tegenstander al weg, een verbouwereerd
KMD achterlatend, want er was verder helemaal niemand meer te vinden op het complex.
Alle deuren op slot, behalve van de 2 lege kleedkamers dan. Zo dropen we ook maar af, een
verlaten en sfeerloos Wanica Star achterlatend. Nou die Ster is inderdaad flink gedaald.
Iedereen sterkte met het fysieke herstel en zaterdag hopelijk weer fit de wei in!

