
Honselersdijk 9- KMD 4  2-0 

 

De herfst kondigt zich weer aan, de zon gaat steeds lager aan de horizon staan, de blaadjes vallen van 

de bomen. De Hollandse herfst betekent eigenlijk dat de zomer nog even een paar weken door gaat. 

De dag begint stralend met een zonnetje en geen wolkje aan de lucht. 

Afgelopen wedstrijd was nogal in de regen gespeeld en nu dit prachtige weer. Terwijl ik afgelopen 

zaterdag op het wad bij Rottumeroog stond in de zon, bleek het weer in het Westland toch net even 

wat minder te zijn. Helaas hadden we verleden week verloren en mogen we deze week proberen om 

nu wel een overwinning te gaan boeken. 

Dit kalenderjaar hebben de mannen van KMD 4 nog niet gewonnen, wordt wel eens tijd. Met 4 

reserve spelers werd de wedstrijd gestart en KMD begon goed. KMD begon zelfs heel goed, er werd 

goed voetbal gespeeld, jammerlijk nog niet echt een kans gehad maar als dit de toon wordt komt het 

vandaag dan echt een keer goed. 

Het nazomers zonnetje deed KMD 4 goed, de spieren werden goed door gewarmd en de combinaties 

in het veld leken wel van een BVO organisatie spel wijze. Later in de eerste helft kwamen de echte 

grote kansen en waren de 1 op 1 acties op de keeper niet meer bij te houden. 

Helaas konden we de laatste actie om te scoren nog niet maken. Ongekend dat KMD met deze grote 

kansen nog steeds op de 0 stond. Honselersdijk wist in de eerste helft maar echt 1 grote kans te 

creëren en deze ging nog op de paal ook. 

Door het zomerse weer verbleven we in de rust heerlijk op het veld en konden we even napraten 

over hoe de kansen nu wel verzilverd moeten gaan worden. Ruststand was overigens 0-0. 

Na de rust hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft, alleen waren er voor KMD wat regeltjes 

aangepast. KMD kreeg nu veel meer buitenspel tegen, al hoewel dit niet kon vanwege dat de spits 

natuurlijk eerst de laatste verdediger moest passeren. Maar de vlagger zag de bui al hangen en 

begon maar op tijd te vlaggen, de goed leidende scheidsrechter nam dan dit signaal over. 

En zo kon het zijn dat KMD van eigen speelhelft al buitenspel stond. Groot onbegrip van KMD zijde, 

maar de sfeer sloeg hier in het veld wel drastisch om, verliezen is niet erg, maar dan op zo een 

manier is niet echt leuk. Dus dacht de spits, als alles buiten spel is, vervallen er andere regels. En 

inderdaad, een diepe bal werd netjes met de hand meegenomen en jammerlijk niet gescoord. 

Tegenstander ging compleet los tegen de scheidsrechter, maar gefloten werd er niet. Dit was echt 

een komisch tafereel. 

De vermoeidheid sloeg toe, en de klutsballen deden hun intrede. En je zal het altijd zien, KMD in de 

aanval en door een klusbal kwam de spits van Honselersdijk alleen voor de keeper en scoorde de 1-0. 

Ongekend balen was dit, maar hier bleef het niet bij, Honselersdijk drukte door en ronde de 

wedstrijd af door de 2-0 kort hierna te maken. Weer geen punten en doelpunten voor KMD. KMD 

krijgt volgende week weer de kans tegen Monster en hierna is het blijven hangen. 

Dan moet KMD tegen Monster de eerste punten binnen slepen. 

Tot volgende week. 


