
KMD 4- Semper Altius 5  1-4 

 

Het is alweer zaterdag, de weken gaan naar mijn mening erg hard.  Voor je het weet zitten we straks 

aan de kerstdis en hebben we de oliebollen weer op tafel staan. 

Vandaag alweer de laatste beker wedstrijd die op het programma staat. Na een uitermate 

teleurstellende uitslag afgelopen week, moeten we vandaag toch eens de eerste drie punten gaan 

bijschrijven op ons conto. 

Aan het veld en het weer zal het zeker niet liggen en nu nog maar hopen op genoeg spelers. Verleden 

week kwamen we die nogal te kort en daarom is de hoop dat er vandaag wel voldoende spelers zijn 

die we op kunnen stellen. 

Net voor de wedstrijd toch nog goed nieuws, van 10 man ineens naar 13 man. Dit is nog eens positief 

nieuws en nu kunnen we met een goed gevoel starten aan de wedstrijd. 

Niet iedereen was blijkbaar vroeg naar bed gegaan vrijdag, want binnen no time stonden de mannen 

van KMD 4 0-1 achter, even een moment niet opgelet en een doelpunt tegen. Gelukkig hadden we 

nog tijd zat om de boel te repareren. 

Maar deze tijd werd ons niet gegund en was de 0-2 een feit, weer een moment van concentratie 

verlies. Dit was niet echt best en nu moesten de mannen van KMD uit een ander vaatje tappen, want 

met dit spel worden we afgeslacht. 

Er werd nu beter gespeeld en dit leverde KMD ook gelijk kansen op, maar het ontbrak ergens aan een 

beetje geluk. Semper wist de stemming bij KMD aardig te temperen en scoorde de 0-3. 

KMD kreeg geen grip op het spel en gelukkig waren er voldoende wissels om verse inspiratie binnen 

de lijnen te brengen. Dit leverde een wat vreemde situatie, in de rust werd er stevig gepraat waarom 

de wedstrijd niet vlotte voor de mannen van KMD. Er was voor de wedstrijd geen doel gesteld, de 

mannen zijn het veld ingegaan zonder doel. Nu was de aap uit de mouw, het ontbreken van een doel 

was de missing link. 

En inderdaad, KMD kreeg de tweede helft veel meer grip op de wedstrijd en dit leverde een prachtig 

doelpunt op, die op één of andere wijze afgekeurd werd vanwege buitenspel. Zelfs de VAR kreeg hier 

geen tijd om in te grijpen en zo bleven de mannen zonder doelpunt. 

KMD bleef goed druk zetten op de verdediging van Semper, die elk antwoord schuldig moest blijven. 

KMD wist nu de aansluitingstreffer te scoren en nu was er weer hoop, die enkele minuten later de 

kop werd ingedrukt door een prachtige treffer van Semper. Dit betekende dat KMD weer opnieuw 

moest beginnen en de kansen bleven nu uit door het feit dat de conditie op was. 

En zo oordeelde de scheidsrechter ook, dus blies hij op zijn fluit voor het eindsignaal. 

Helaas hebben we de bekerwedstrijden niet weten te winnen en eindigen we als laatste in de beker 

poule. Volgende week start de competitie tegen Lyra om 12.45 uur. 

Dit houd in dat we allemaal mes scherp moeten zijn om de slechte beker wedstrijden te doen 

vergeten. En voldoende wissels zijn wel heel erg fijn zijn, dus mannen tot volgende week in De Lier. 

 


