
Quintus 6- KMD 4 3-0 

 

Afgelopen week heeft er zich in Italië een kleine ramp voltrokken. 

Door de vele regenbuien was er een modder stroom ontstaan en waren rivieren buiten hun 

oevers getreden en zijn er regio’s met zwaar beschadigde huizen. 

Afgelopen week heeft het in Nederland her en der flink geregend en moesten de dijkgraven 

in de regio’s flink hun best doen om de boel te controleren op de waterstanden. 

Gelukkig was de Zweth niet buiten zijn oevers getreden en is hierdoor een hoop schade 

achterwege gebleven. 

Maar zorgen waren er wel degelijk, Corona steekt steeds meer de kop op in het leven dat we 

vroeger normaal vonden. 

De burgers trekken zich niet veel aan van de maatregelen die de overheid ons opgelegd 

heeft. Jammer, want onze economie gaat hierdoor wel naar de knoppen. 

Ook op sportief gebied voltrek zich een grote ramp, steeds meer teams trekken zich terug 

vanwege de Corona ziekteverschijnselen. 

Toch mochten de mannen van KMD 4 vandaag de wei weer in en moest de reis ingezet 

worden naar het altijd pittoreske Kwintsheul.  

Quintus is deze keer onze gastheer, deze wedstrijd kon normaal gesproken nooit gespeeld 

worden omdat Quintus een zondagvereniging was. 

Maar ook hier is de overschakeling ingezet om lekker op de zaterdag te gaan voetballen.  

De laatste ontmoeting van mij was seizoen 1983/1984, daar was KMD C1-Quintus C1 de 

uitslag van 14-1 gewonnen door de mannen van De Hoonaert. 

Dan moet vandaag een dag worden die met een overwinning afgesloten dient te worden. 

Eerst maar eens kijken of er voldoende spelers zijn die vandaag zin hebben om de drie 

punten mee te willen nemen naar Wateringen. 

Gelukkig konden we droog verzamelen in de tribune van Quintus en hadden we een 

prachtige wedstrijd om even naar de kijken. 

De aftrap van de wedstrijd werd even uitgesteld, door een ongelooflijke grote wolkbreuk. 

Het watertekort van afgelopen zomer was in 5 minuten opgelost. 

KMD nam snel het initiatief in de wedstrijd, Quintus werd netjes van de kast naar de muur 

gevoetbald. 

Sterke combinaties en mooie counters werden helaas niet afgerond, maar er hing een 

doelpunt in de lucht. 

Maar er kwam de eerste helft genoeg water uit de lucht, we hadden echt vandaag mazzel 

dat we niet op veld 2 hoefden te spelen, anders moesten er reddingboten aan te pas komen 

om de spelers op het droge te krijgen. 

Ongelooflijk veel water viel er tijdens de wedstrijd op sommige momenten. 



KMD wist toch knap het hoofd boven water te houden en het spel was om sommige 

momenten echt leuk om naar de kijken, maar helaas was het de echte killerspits die ontbrak 

om de trekker over te halen om de scoren te openen. 

Bakkie thee in de kleedkamer dan maar en even kijken wat er te verbeteren valt. 

Rust stand 0-0. 

Nou dat verbeteren werd eigenlijk niet verbeteren maar verminderen. 

De tweede helft kon KMD geen vuist meer maken, met een nieuwe achterhoede en 

voorhoede. 

De posities waren aardig door elkaar gehusseld en dat moest even wennen zijn. 

Maar de tijd om te wennen was er niet en Quintus nam ineens het voor touw om de wedstrijd 

naar zich toe te trekken. 

Kleine foutjes hadden grote gevolgen en zo werd een kansloos Quintus matchwinner tegen 

een zwalkend KMD in de tweede helft. 

Jammer dat een memorabele wedstrijd zo’n verloop kende, maar de mannen uit De Heul 

kenden een grote sportiviteit en we zien ze graag komen naar Wateringen als het weer een 

stuk beter is dan vandaag. 

Je zou bijna kunnen zeggen, het weer kan na vandaag niet slechter, regen met af en toe 

stortbuien. 

Helaas bleven de 3 punten in De Heul, maar over veertien dagen hebben we een nieuwe 

kans. 

Hopelijk kunnen we nog ergens een killerspits op de kop tikken, die de kansen die we krijgen 

wel tussen de doelpaal weet te krijgen. 

Mannen 24 oktober spelen we om 12:30 uur tegen Monster uit. 

Tot over veertien dagen. 

  

  


