
Wedstrijdverslag KMD 35+2 – Excelsior Maassluis 35+1 (uitslag: 0-0): 
 
Vandaag eindigden we zoals we waren begonnen, de zogenaamde brilstand. Talking ‘bout that: de 
Betonnie (met bril) ging vandaag naar Frankie Guitar, want hij was “The Man” vandaag. Geen 
aanvaller kwam er langs bij hem en qua opbouw was hij ook weergaloos en gewoon good. Maar wat 
heeft hij thuis nou weer uitgespookt met zijn trofee???  
Ik heb nog snel even gezocht in de archieven, maar kon zo snel niet vinden wanneer wij voor het 
laatst 0-0 hadden gespeeld. Vrij uniek dus! Excelsior was erg goed, maar ze speelden niet slim en wij 
stonden goed en verdedigden wel slim. Wij lieten hen het spel maken, maar al hun voorzetten 
smoorden in het niets of wij zaten er gewoon goed tussen. In totaal zijn we misschien 4x in hun 16-
meter gebied geweest, waaruit eigenlijk geen kansen kwamen en zij schoten alles over of naast. Voor 
het toegestroomde publiek, waaronder Drs. J., Good Old John en Ton het Kanon was het geen 
aantrekkelijke pot, maar wel zorgden de opstootjes, waarbij met name Arnaud Tesla was betrokken, 
voor voldoende afleiding. Ook Alex Robben liet zich gelden en kwam op voor zijn maatje en zwager. 
Vanwege de blessure van Tom, keepte Justin Bijlow vandaag en hij heeft een puntje uit het vuur 
gesleept, onze dank is groot. Tikkie Rikkie hoefde nog niet zo nodig te spelen en hield het bij vlaggen, 
wat hij bij vlagen erg goed deed, dit tot groot ongenoegen van de tegenstander. Al met al een 
spannende pot zonder doelpunten, maar dat maakte de 3e helft niet minder gezellig, en daar was het 
lekkere weer ook een beetje debet aan denk ik. Last but not least willen wij bij deze nog Bickel Beer 
hartelijk bedanken voor zijn puike optreden als referee. Het was geen gemakkelijk pot, maar hij heeft 
de wedstrijd uitstekend, met overwicht geleid. 
 

 


