Duindorp sv 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 4-3):
Het was afgelopen maandag nog zo gezegd door meneer Rutte: “alleen noodzakelijke reizen
worden gemaakt naar en van Den Haag”, maar Duindorp is geen stad, zoals Den Haag,
maar een dorp, net zoals Scheveningen trouwens, waarvan het eigenlijk deel uitmaakt. Dus
konden we vandaag gewoon vertrekken naar Duindorp sv, al was het complex door
sommigen van ons wat moeilijk te vinden. Voor ondergetekende de eerste keer daarheen en
ik denk voor veel veteranen. De grasmat lag er prima bij en we hadden er zin in, dit ondanks
de regen. Na de donderspeech van Hansie Hansie beloofden we beterschap qua “op tijd
komen”, want eerlijk is eerlijk: discipline buiten het veld vertaalt zich ook naar een goede
prestatie binnen het veld. En zo is het. Enfin en nu de wedstrijd: Meester Rob, Tikkie Rikkie
en Nessor liepen zich het schompes, want deze tegenstander was gewoon goed en snel. Na
8,5 minuten was Drs. J. er helemaal klaar mee en verliet geblesseerd het veld. Intussen had
het rondspelen plaatsgemaakt voor serieus aanvallen. Bij een mislukte voorzet, waarbij
iedereen de bal liet lopen, kon het zo maar gebeuren dat een Duindorper wel alert
reageerde: 1-0. Het 2e doelpunt was ook al zo’n kansloze bal die van richting werd
veranderd, waardoor Carlos Santana net niet meer bij de bal kon: 2-0. Petje liet zich toen
maar wisselen voor Mike, want na een botsing zag hij alleen maar sterren, maar die liepen
zeker niet bij ons in het veld. Intussen hadden onze voorwaartsen al wat kansen om zeep
geholpen, maar dan toch het foutje waarvan Sjef kon profiteren: 2-1. Ook Nick Tyson moest
het veld verlaten met liesklachten en werd vervangen door Tic Tac Theo, die bij een van zijn
1e krachtmetingen meteen het onderspit moest delven. Een bal dwars door het midden, een
goeie aanname en mooie beweging, die ook onze goalie kansloos liet: 3-1. Deze jongens
konden best wel voetballen, maar we maakten het hen gewoon niet moeilijk genoeg, lieten
hen steeds komen en gaven te veel ruimte weg. In de rust werden de messen geslepen en
daarna trokken we de wedstrijd meer en meer naar ons toe. Op die ene keer na dan, waarbij
onze grens nog wel met zijn vlag stond te wapperen, maar eigenlijk iedereen wel wist, dat
deze aanvaller op tijd was vertrokken: 4-1. Hierna waren wij het die het initiatief namen en
we vochten voor elke meter. Blijkbaar bleven we geloven in een goed resultaat. En toen
dacht Tommie “ach, laat ik een keer schieten” en de keeper dacht “die heb ik wel”, maar er
zat een vervelende stuit in die bal, waardoor die zo over zijn handen heen in het doel
belandde: 4-2. Ondanks dat de wedstrijd nog niet was afgelopen, was hierbij de “Betommie”
al vergeven, terwijl Tom deze 3 weken geleden nog om een heel andere reden had
gekregen. We rechtten nog een keer onze ruggen, want we hadden ze bijna te pakken.
Haagsche Wimpie stuurde Ab Hamstring en Frankie Guitar nog een keer naar voren en
aanval na aanval volgde, maar de actie van Sjef in het drukke strafschopgebied, met 3 man
om zich heen en toch het gaatje vinden, die was wel van een wonderbaarlijke schoonheid: 43. Helaas konden we niet doordrukken en er een gelijkspelletje uithalen, wat misschien wel
terecht geweest zou zijn. Ik moet zeggen dat een ieder heeft gestreden voor wat hij waard
was, niet altijd door goed spel, maar wel met veel inzet en dat is heel positief. Zo waren we
ook een beetje solidair met Jeroen. Sterkte met het verdere herstel! Joop! bedankt voor het
coachen en regelen van de wisselspelers, maar door al die blessures ging dat een beetje
vanzelf. Iedereen sterkte met alle kwaaltjes en Corona en we zien jullie graag volgende week
gezond weer terug in het veld thuis tegen Semper Altius.

