
Wedstrijdverslag KMD 35+2 – Wanica Star 35+1 (uitslag: 1-6): 
 
Vandaag een wedstrijd waarin niemand eigenlijk echt zin had, ondanks het mooie weer. Dit heeft 
met name te maken met onze negatieve ervaringen die we daar eerder hebben opgedaan, maar nu 
speelden we thuis, dus dat scheelt. Toen we in het veld stonden, zagen we meteen dat die gasten 
een stuk jonger (en waarschijnlijk sneller) waren dan de onzen. Dus was de uitslag onbelangrijk, we 
zouden er een lekkere pot van maken en heel blijven, dat was het doel. De eerste 10 minuten was 
het niet eens onaardig om te zien. We konden de aanvallen redelijk pareren, maar we kwamen er 
ook niet echt uit. In de rust stond het 0-3, terwijl dit niet eens nodig was, maar het gaf wel goed de 
verhoudingen weer. Invaller Justin bleef geblesseerd achter in de dug-out. Nu hadden we nog maar 
11 spelers en was het wachten op Marcel Molentocht, omdat Haagsche Wimpie ook niet verder kon. 
Is dat lekker dan! Leen je 2 spelers uit aan VE 35+1, komen ze allebei geblesseerd terug! Toch hebben 
we in de 2e helft eenmaal een goede aanval gehad, waarbij de bal via Alex Robben bij Meester Rob 
terecht kwam. Deze stand-in spits haalde uit en zag de bal op de welbekende lat uiteenspatten, 
waarna Mike de bal wel over de keeper heen kon mikken. En nieuwkomer Sander, die daarbij stond, 
zei nog: ja dat is mooi man! Chapeau voor de hardwerkende Michael, maar de Betonnie gaat naar 
Meester Rob! Dit was het hoogtepunt van de wedstrijd en hierbij wil ik het eigenlijk laten. Ik denk dat 
Wanica Star wel 20 keer op doel heeft geschoten, maar wat waren ze slordig! De eindstand was 1-6 
en we hebben erger voorkomen, door eerder af te laten fluiten. Onze grote dank gaat hierbij uit naar 
de heer van Paasen, die de wedstrijd uitstekend heeft geleid. Al met al een redelijke wedstrijd tegen 
een veel betere tegenstander en iedereen had er vrede mee. Volgende week begint de competitie en 
we zijn er bijna klaar voor. Hopelijk vallen de blessures mee en een aantal spelers is nog op vakantie, 
dus dat wordt nog even lastig, maar we hebben er zin in. 
 
 

 


