
Quick Steps - KMD 2-1 
 
Zojuist zag ik het verslag van deze ontmoeting van vorig jaar. Toen kwamen we er nog met 

een punt vandaan, maar dit keer zat dat er niet in.  

Met Sam voor Dylan Groen en Thiemo voor Mitch start KMD de tweede competitiewedstrijd 

tegen en bij Quick Steps, na een eerbetoon voor de enkele maanden overleden oud-

voorzitter van de gastheren. 

KMD begint goed aan de wedstrijd. Arend speelt zichzelf vrij en schiet net naast, Dylan 

Arbouw stuurt Bradley mooi weg, maar deze kan er helaas niets mee doen. Verder kan 

Arend een afgeketste voorzet van Dennis helaas niet afronden, hij schiet naast. Ook 

probeert Dylan het zelf met een vrije trap. Maar helaas gaat zijn vuurpijl net naast. Zo 

combineert KMD zich regelmatig richting het doelgebied van Quick Steps, maar ontbreekt de 

nauwkeurigheid in de afronding. Ook Quick Steps komt er af en toe uit, maar ook zij weten 

niet echt gevaar te stichten. Verder zien we nog een vrije trap van Jesse die door Arend met 

een boog over wordt gekopt en schuift Sam een wippertje van Bradley net naast. Daar waar 

KMD geen doelpunten weet te noteren, gebeurt dit wel in het boekje van de scheidsrechter. 

Nog voor rust mag Arend vertrekken na 2 gele kaarten. De eerste wegens praten, de tweede 

wegens onsportief gedrag (praten tegen een tegenstander). Zo zonde dit. We gaan de rust in 

met een 0-0 stand.  

KMD begint met dezelfde 10 spelers aan de tweede helft. De scheidsrechter begint nu 

kaarten uit te delen voor voetbalovertredingen. Binnen enkele minuten staat ook Quick Steps 

met 10 man, na diverse overtredingen op Jesse door zijn directe tegenstander. KMD weet in 

deze fase met 10 tegen 10 meer te brengen en zet Quick Steps aardig vast. Dennis kan een 

doorgeschoten voorzet van Jess niet genoeg drukken, waardoor hij over schiet. Om nog 

meer te kunnen brengen wisselt KMD 2 keer. Dylan Groen komt voor Sam en Mitch vervangt 

de geblesseerde Dennis.  

KMD blijft aanvallen en na een klutsbal van Bradley komt de bal bij Dylan Groen, die de 1-0 

voor KMD binnenschiet. Even later krijgt Jesse een vrije trap welke hij net naast schiet.  

Quick Steps zoekt hierna meer de aanval en bij het uitverdedigen door KMD begint het 

thuispubliek te schreeuwen om een penalty wegens hands. De scheidsrechter reageert 

meteen en geeft de gevraagde penalty. Terwijl het erop lijkt dat hij dit nooit zelf 

geconstateerd kan hebben. 

Hoe dan ook, de gegeven penalty wordt benut en zo brengt Quick Steps de stand op 1-1. 

Vervolgens lijkt KMD de weg wat kwijt te zijn en korte tijd later wordt een slecht uitverdedigde 

bal loeihard in het KMD-doel geschoten. 2-1 voor Quick Steps. Niet veel later fluit de 

scheidsrechter af. En is de eerste nederlaag van dit seizoen een feit.  

Zoals het er nu uitziet volgt komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen VDL. Als de 

aangescherpte corona-maatregelen geen roet in het eten gooien. Graag tot dan? 


