
Te Werve 3- KMD 4 3-1 

 

Het is weer zaterdag, dat betekent dat er weer gevoetbald gaat worden. Deze week is het weer iets 

minder dan vorige week, maar het is echt voetbal weer. Op het programma staat de confrontatie 

tegen onze oosterburen, afgelopen zaterdag waren de westerburen aan de beurt. De Beker poule 

lijkt wel een buren poule te zijn, lekker alles op de fiets had de KNVB blijkbaar gedacht. 

De selectie die we vandaag tot onze beschikking hebben is erg magertjes. Blijkbaar is de eerste 

wedstrijd een mokerslag geweest op de aanslag en inzet van onze mannen na zo een bijna jaar geen 

voetbal. 

Net op de fiets gesprongen en de reis naar de Julialaantje in Rijswijk ingezet kwamen er toch nog 

aanmeldingen bij om toch te gaan voetballen. Top, dus iedereen wil gewoon weer voetballen, en zo 

hoort het ook op een zaterdag. 

Op een prachtig sportpark met een mooi en strak veldje begon de wedstrijd. KMD was ondanks de 

opgestelde geblesseerde spelers vrij dominant aan de bal. Te Werve speelde de bal vaak slordig over 

naar elkaar, maar ze waren goed in de combinaties. 

Met een klein regenbuitje werd het veld steeds sneller en konden de mannen van KMD lekker 

counter voetbal spelen. Dit resulteerde in echt heeeeele grote kansen waaruit daadwerkelijk maar 1 

keer gescoord werd. De 0-1 was een feit en KMD moest de stand vergroten, zowaar de grote kansen 

er domweg niet in gaan. 

Je moet ook wel eens geluk hebben zegt men wel, maar geluk dwing je af. De kansen werden steeds 

groter maar de 0-2 werd niet gescoord, en dan zal je zien………Ja even een klein foutje achterin en de 

1-1 was een feit, ongekend dit. 

De eerste echte kans werd verzilverd en KMD reeg de kansen aan elkaar als een lange kralen ketting. 

Te Werve kwam op gelijk hoogte en wist nu KMD van het scoren af te houden. 

Dan maar even een bakkie thee om te kijken hoe verder te handelen. De tweede helft een kleine 

omzetting, er werd van helft gewisseld. Nu ging KMD weer op zoek naar de tweede treffer, maar als 

de scheidsrechter zelfs handballen in de zestien niet meer beloond, dan weet je dat het zware 

middag wordt. En ja zelfs een doorgebroken speler werd dan met pijn en moeite een vrije trap 

toegekend. De middag zou nog zwaar worden en als de keeper dan ook nog gaat pingelen? 

De 2-1 en 3-1 werden snel gemaakt en Te Werve ging wat gemener spelen en dit kostte de KMD 

speler bijna zijn kniebanden. KMD was hier klaar mee, de veiligheid kon de scheidsrechter niet meer 

garanderen. 

Te Werve was wel zo sportief om ook toe te geven dat de scheidsrechter wel erg op hun hand was. 

Jammer, maar het is maar de beker. 

Volgende week hoop ik dat de rest van de spelers die er niet waren, wel komen want dat kunnen we 

goed gebruiken. Met meer wissels hadden we zeker niet verloren, maar goed we hebben nog even 

lekker kunnen ballen. 

Volgende week Semper Altius thuis om 14.45 uur. 

Tot volgende week. 


