Wedstrijdverslag KMD 35+2 – Semper Altius 35+2 (uitslag: 2-1):
Vandaag een tegenstander waartegen we elk jaar wel een keer spelen, alleen weet je nooit wie er in
het veld staan, omdat ze 4 Veteranen teams hebben. De eerste fase was voor Semper, waarin ze wat
speldenprikken uitdeelden, maar deze konden we goed pareren. Eigenlijk hield Tom ons overeind.
Wij hadden nog niet zo veel in te brengen, maar de eerste kans was het meteen raak, na een mooie
doorloop actie van Arnaud: 1-0. Vervolgens een 1 op 1 situatie tussen Joost en de keeper, maar hij
lobte huizenhoog over. Logisch, want hij speelt in Veteranen 35+1 en die zitten toevallig bij ons in de
poel, dus waarom zou hij ons helpen? Dat is hem niet Waard! In de 2e helft, bij een corner, kreeg Ab
Hamstring zo een duw dat hij wel hands moest maken. Onze overigens prima fluitende referee Bickel
Beer kon niet anders dan een penalty toekennen aan Semper, waarna de stand weer was gelijk
getrokken: 1-1. Intussen was bij ons Appie D (niet te verwarren met Ali B) in de gelederen gekomen.
Ja u leest het goed: ook KMD heeft haar Knuffel-Marokkaan. Hij moet alleen nog even leren dat hij
geen hakkies enzo moet geven, want dat begrijpen wij toch niet, verder was hij lekker fanatiek bezig,
tot hij ineens de kans kreeg om de winnende erin te punteren. Nou, die glimlach is niet meer van zijn
gezicht geweest, wat een feest. Ook in de kleedkamer had hij het hoogste woord, maar dat mag ook;
bij je debuut meteen scoren en dat is vaker gebeurd bij ons. Wat nog rest is de uitreiking van onze
genezen verklaarde Betonnie. Deze ging naar ondergetekende, niet vanwege een bepaalde actie in
de wedstrijd, waarin iedereen gelijkwaardig had gepresteerd, maar om de simpele reden hem de
komende week gezelschap te houden, want zijn eega en dochter zijn een weekje weg naar de zon.

