KMD 4- Remo 6

7-3

Er was eens een klein dorpje in de gemeente Westland en in dit dorpje waande een virus.
Het virus heette corona, en vele bewoners van dit dorp waren bang voor dit virus.
Zelfs buiten het dorp overheerste zijn krachten.
Het was zelfs zo erg dat heel Nederland hier last van ondervond.
De bewoners van het land moesten goed op zich zelf letten en zorgen dat ze niet gepakt
worden door het virus dat corona heet.
Maar werk en sport gaat toch verder, ook al valt het soms niet helemaal mee.
Zo ook vandaag, KMD 4 moet gaan voetballen op een spookachtige locatie.
Een compleet verlaten KMD complex was het toneel voor onze wedstrijd.
Beveiliging aan het hek, om alle toeschouwers te weren die toch naar een wedstrijd wilde
komen kijken.
De velden lagen er troosteloos bij, wel voetbal, geen publiek.
De ziel van het voetballen ontbreekt.
KMD 4 mag op veld twee op een leeg complex REMO 6 proberen te verslaan.
Iedereen wist met pijn en moeite op tijd op het veld te verschijnen en zo kon iets later dan
twee uur de wedstrijd starten.
Mijn idee over REMO was, dit team speelt nog niet zo lang met elkaar voetbal.
En dit zou later ook zichtbaar worden tijdens de wedstrijd.
KMD begon erg sterk en liet zien dat ze de drie punten in Wateringen wilde gaan houden.
KMD verdiende al snel een penalty, omdat volgens de nieuwe regel hands bestraft moet
worden met een penalty, als dit in de zestien meter gebeurt.
De 1-0 stond op het score bord en snel erna een prachtige steek bal door de as van het veld,
2-0.
Wat een weelde en daar bleef het niet bij, 3-0 werd ook snel gescoord.
KMD had de smaak te pakken en REMO bleef ondanks de snelle doelpunten, gewoon door
voetballen.
Ook dit leverde genoeg kansen voor de gasten op.
De rust was er een om snel te vergeten, de spelers mogen niet naar de kleedkamer en
moesten op het veld blijven.
In overleg met alle spelers een hele korte rust, om de kou niet op de spieren te laten slaan.
En na rust ging KMD helemaal los, de gaten op het middenveld werden steeds groter en
hierdoor werden de kansen aan beide kanten ook steeds groter.
De fouten werden ook steeds groter en vaak ook heel komisch, jammer dat er geen publiek
bij mocht zijn om dit te kunnen zien.

KMD ging slordig om met de bal en gaf REMO de kans om terug te komen in de wedstrijd,
ook hier was een penalty de straf voor een overtreding binnen de zestien.
De 3-1 was een feit en snel na de 3-1 werd de 3-2 binnen geschoten, KMD was even de weg
kwijt.
Gelukkig duurde dit niet lang en werd een prima doelpunt gescoord om het gat weer op 2
doelpunten verschil te brengen.
De 4-2 gaf REMO inspiratie om nog meer op de aanval te gaan spelen, hierdoor kreeg KMD
nog meer ruimte, maar toch wist REMO hier van te benutten, 4-3.
REMO wilde koste wat koste de 4-4 binnen schieten, dit gaf de KMD spitsen de ruimte en zo
ging het heel snel, heel hard.
Met nog vijf minuten op de klok ging KMD helemaal los, 3 doelpunten in vijf minuten.
Het hadden, gezien de kansen die KMD kreeg, nog veel meer doelpunten moeten zijn.
Maar een mooie overwinning met 7-3 kon op het formulier gezet worden.
Op de terug reis naar de kleedkamers werd nog eens duidelijk dat er geen publiek langs de
lijn mocht staan.
De wedstrijd van KMD 1 werd op een stil en nat veld afgewerkt, zonder toeschouwers.
Wat is dit ongelooflijk en triest dat er geen sfeer hangt rond zo’n wedstrijd.
Hopelijk word de maatregel van het publiek dan ook snel opgeheven.
Volgende week spelen de mannen van KMD 4 tegen Quintus.
Tot volgende week.

