
Wedstrijdverslag PPSC 35+1 - KMD 35+2 (uitslag: 4-3): 
 
Vandaag de wedstrijd tegen de veteranen van PPSC uit Schiedam, daar waar niemand van ons ooit is 
geweest, behalve Ab Hamstring dan, die daar ooit met het vlaggenschip ten onder ging met Rob 
Schalke als trainer en met 0-4 verloor. Je raadt het al hoe deze trainer vanaf toen werd genoemd: 
Schalke 04. PPSC betekent trouwens Pro Patria Stormvogels Combinatie, het is maar dat je het weet. 
In de 1e helft zagen we veelal grijze kalende koppen bij PPSC, maar ze konden best aardig voetballen. 
De bal ging snel rond en ze konden elkaar goed vinden. Toch kwamen wij op 0-1 door een heel slim 
overstapje van Rob B. na een voorzet vanaf links en een vrijstaande Arnaud Tesla, die de hoek voor 
het uitkiezen had. Vervolgens een slechte uittrap van de keeper van PPSC, die de bal zo in de voeten 
schoof van Berry Bako, die de tijd nam om de bal rustig te controleren en zo de 0-2 aantekende. Dit 
was eigenlijk tegen de verhouding in, maar goed de bal is rond hè. Intussen had onze stand-in keeper 
Nessor al een aantal fantastische reddingen verricht, maar die laatste was toch teveel van het goede, 
waardoor we met 1-2 gingen rusten. Direct na de thee schoot Hansie Hansie via de vingertoppen van 
de keeper raak: 1-3. Niet zo veel aan de hand, gewoon de wedstrijd uitspelen, ware het niet dat PPSC 
hun joker inzette, die net de 30 jaren had aangetikt en ook nog eens heel goed kon voetballen. 
Samen met die andere verse spits maakte hij het onze verdediging keer op keer heel lastig en daar 
konden Meester Rob en Rob M. niets aan veranderen en moesten we 2 doelpunten incasseren. Heel 
lang stond de stand van 3-3 op de borden, maar 2 minuten voor tijd de zoveelste scrimmage die deze 
keer wel in hun voordeel uitviel. Volgens kenners had Joop! zijn stok omhoog moeten steken en een 
punt kunnen redden voor ons, maar helaas, het is zoals het is en gingen wij met een lege tas naar 
huis. Terwijl wij ook zeker nog een aantal keer heel dichtbij een doelpunt waren en de winst veilig 
hadden kunnen stellen. De Betonnie wordt deze week niet uitgereikt vanwege ziekte: betonrot, maar 
ik denk dat Nessor daar zeker aanspraak op had gemaakt. Hij ging strompelend naar huis en hopelijk 
is hij snel weer van de partij. Zo te zien wordt onze trofee flink in de watten gelegd en verwend, dus 
ik heb er vertrouwen in dat dit wel weer goed komt. 
 

 


