
KMD 4- Quintus 6 1-2 

 

Wat is dit lang gelden, een verslag schrijven over een voetbalwedstrijd. 

Er is in 11 maanden geen voetbal heel erg veel gebeurd. 

Om met de trieste gebeurtenissen te starten, er zijn in de afgelopen maanden veel dierbare 

overleden aan diversen ziektes. Enkele recente verliezen zijn Ton Verbraeken en Kees Boeters. Deze 

dierbare komen niet meer op onze mooie voetbal club om hun cluppie aan te moedigen. 

Maar er zijn ook positieve gebeurtenissen geweest. Zo zijn er een aantal spelers binnen ons team 

vader geworden. Voor hen is er veel veranderd, voetbal komt daar ook weer bij. Kunnen ze nu als 

gezin fijn naar hun cluppie komen om hun vader aan te komen moedigen als ze in het veld staan. 

Een lange tijd niet in het veld gestaan te hebben, heeft dat nog wat betekend voor de mannen van 

KMD 4, ik ben bang van wel.  

Over de corona kilo’s nog maar te zwijgen, maar vandaag is de dag dat het voetbalseizoen weer los 

gaat met 3 wedstrijden om de beker. De beker wedstrijden zijn altijd gebruikt als een mooie warming 

up voor het naderende voetbal competitie. 

De buren uit Kwintsheul komen vandaag naar ons sportpark om hun kunsten ten toon te spreiden. 

Het rare is dat Quintus 6 - KMD 4 de laatste gespeelde wedstrijd was in competitie jaar 2020-2021.En 

die wedstrijd werd gespeeld in ongelooflijk slecht weer en dat KMD verloor zijn we nog niet 

vergeten. 

Deze zeer sportieve tegenstander bleek ons te slim af te zijn in Kwintsheul en moet KMD 4 bewijzen 

dat dit een foutje gebleken was. In het mooie nazomer zonnetje mogen we op veld 2 onze kunsten 

vertonen. Met genoeg wissels wordt de tocht naar veld 2 ingezet en daar beginnen we redelijk goed 

aan de wedstrijd. Logisch ook, iedereen is nog fit, maar het duurde niet lang voordat de eerste 

vermoeide speler zich meldt aan de zijlijn. En nu was het toch wel fijn om veel wissels te hebben en 

daar dankbaar gebruik van te maken. 

Ook Quintus had genoeg mensen opgetrommeld om lekker door te wisselen. Die hadden nog wel 

meer conditie dan de KMD mannen. 

In het spel was in de eerste helft een gelijk opgaande wedstrijd gaande, met aan beide kanten af en 

toe een kans. Niet echt noemenswaardige grote uitgespeelde kansen, op 1 kans van KMD na. Deze 

werd jammerlijk niet afgerond na een mooie actie. De ruststand was dan ook 0-0 en we bleven lekker 

op het veld om na een korte pauze snel de tweede helft aan te vangen. 

Nu was er toch wel te zien dat de conditie partte gaat spelen, de kansen werden groter en de fouten 

werden ook groter. Helaas was ondergetekende de eerste die de fout in ging en zo de tegenstander 

liet scoren. Balen als een stekker zoals dat dan heet, maar gelukkig had Bram er lekker veel zin in om 

een eindje te gaan rennen over het veld en rondde zijn eigen opgezette actie beheerst af. 

De 1-1 was een feit, maar de kansen kwamen nu snel over en weer. De conditie deed het voetballen 

verslechteren en zo miste KMD en Quintus veel kansen. 

Totdat de gasten een foutje van de KMD goalie hard afstrafte en de 1-2 binnen liep. Balen als een 

stekker, maar goed de eerste beker wedstrijd in een jaar tijd zo te moeten verliezen is hard, maar de 

conditie is toch een dingetje waar aan gewerkt dient te worden door de mannen van KMD. 



De scheidsrechter kon het dalende niveau niet meer aanzien en floot de wedstrijd af. Leeg gezweten 

werd gang naar de patio in gezet, om daar het jubilaris bier goed te laten smaken. 

Volgende week Te Werve uit en daar laten we zien dat de conditie aan de beterende hand moet zijn 

om niet weer door de conditie achterstand te moeten verliezen.  

 

Tot volgende week. 


